Benvolguts amics i amigues,
Us fem arribar aquestes informacions per si són del vostre interès:
Grans concerts de clàssica a l'Auditori de Girona
Ofereixen un 30% de descompte als membres de la FCEC en la compra
d'entrades pel concert de Bach: La Passió, que tindrà lloc el dia 3 d'abril, a les
19 h.
Aquí trobareu tota la informació del concert:
https://gironacultura.koobin.com/orchestratheageoftheenlightenment
Com accedir al descompte:
Selecciona els teus seients a la plataforma de compra i afegeix-los a la
cistella
Del desplegable "DESCOMPTES" selecciona el teu : COL·LECTIUS MUSICALS
PROFESSIONALS
Introdueix el codi: PASSIO422
fFinalitza la compra

Carnet de cantaire
Recordeu que ja tenim el nou carnet i el podeu passar a buscar per
secretaria. Podreu beneficiar-vos d'innumerables descomptes, entre ells al
Palau de la Música, a l'Auditori i al Liceu. A la pàgina web de la FCEC podreu
trobar tots els detalls.
Truqueu (93 268 06 68) o escriviu (fcec@fcec.cat) abans per quedar en el dia
i l'hora.

Els nostres tallers

Cant Gregorià: La festa d'anunciació a Maria
El dia 19 de març a les 10 del matí, el Departament de Cant Gregorià de la
FCEC organitza un taller sobre la festa de l'Anunciació a Maria, una festa
particularment rica dins de la tradició del Cant Gregorià. té molt d'interès per
la seva temàtica mariana, en un context litúrgic dedicat a la Mare de Déu,
com és l'anunciació de Maria, que se celebra el 25 de març.
Impartirà el taller en Ramon Vilar, director musical del Departament de Cant
Gregorià. Gran coneixedor del repertori i professor de cant Gregorià en

diferents àmbits universitaris. És director de la Schola Gregoriana de
Catalunya.
SI US INTERESSA, ESCRIVIU A moliveras@cantgregoria.cat

Actualitat

Cantada massiva de Cors per la pau
La plataforma "Coros por la Paz" ha llançat una iniciativa a escala europea
perquè corals i cantaires individuals de totes les ciutats se sumin a una
cantada el proper diumenge 27 de març a les 12:00 a les principals
places de les seves ciutats, on s'escoltarà Dona Nobis Pacem sense cap
proclama ni discurs: només música, persones i pau.
Després de l'èxit de la cantada per la pau de la setmana passada, recollim el
testimoni amb aquesta cantada simultània arreu Europa. La música també
crida pau!
APUNTA'T

"Sinahuela Trío" busca lloc per actuar
El nostre cor amic Vocal Paradigma, d'Argentina, ens ha fet saber que el seu
trio vocal femení estarà a Barcelona des del 18 d'abril fins al 2 de maig.
Actualment, Sinahuela Trío busca alguna coral, sala, església per poder
interpretar el seu repertori, sencerament llatí i argentí. Qualsevol entitat o
persones interessades poseu-vos en contacte amb la Federació a través del
nostre correu.
Escriu a fcec@fcec.cat

Informacions

Pacte Nacional per la Llengua: Digues la teva!
Ens conviden a participar amb el Pacte Nacional per la Llengua, un projecte
de país que vol abordar la complexa i delicada situació del català i que té
com a punt de partida un procés participatiu. En aquestes sessions, es farà
una presentació breu del diagnòstic sobre el català que conté l’informe
acadèmic i s’exposaran tant les principals línies i objectius del Pacte com els
detalls del procés participatiu.
A partir de l’1 d’abril s'obrirà la fase deliberativa i de presentació de
propostes. El punt de trobada serà, llavors, el web de participació ciutadana
que us permetrà participar-hi amb tres tipus d’aportacions:
Personals
Fruit de sessions autogestionades
Resultat de sessions deliberatives
No et quedis enrere, digues la teva!
PARTICIPA

Subvencions per a la promoció de la música
Aquest ajut és per donar suport a activitats de promoció de la música, de
caràcter professional, en els àmbits de la formació, la producció i els projecte
globals. El termini per sol·licitar la subvenció és del 15 al 29 de març del
2022, tots dos inclosos.
Poden optar a aquesta subvenció entitats privades sense ànim de lucre, que
duguin a terme les activitats descrites a les bases de la convocatòria.
Assabenta't si tu ets una d'elles, en el següent enllaç:
ACCÉS AL TRÀMIT

Subvencions a projectes d'internacionalització
d'empreses i entitats dels sector de la música
Es vol subvencionar projectes d'internalització d'empreses i entitats del
sector de la música que contribueixin a la presència de la creació cultural de
Catalunya a l'exterior. S'entén per "creació cultural de Catalunya" la que és
d'autoria catalana, és a dir, que el seu autor resideix a Catalunya i, en el cas
de persones autores difuntes, les que van néixer o van residir la major part
de la seva vida a Catalunya.
S'hi poden presentar les entitats privades sense ànim de lucre, a excepció de
les associacions professionals altament representatives dels sectors de la
música. Només fins al 31 de març.
ACCÉS AL TRÀMIT

Cursos, concursos, festivals...

We Are Singing Adriatic 2022
We are singing Adriatic és un festival no competitiu, que aquest cop és del 5
a al 7 de juny a Opatija. Han ampliat les inscripcions al 20 de març, no
t'ho pensis!
Una oportunitat per ampliar la vostra comprensió dels aspectes únics de les
tradicions corals de Croàcia i Eslovènia mentre cantes juntament amb cors de
tot el món durant tres dies emocionants de música coral i intercanvi cultural.
WAS ADRIATIC

Krakow Choir Festival
Del 16 al 19 de juny, aquesta ciutat
polonesa s'omplirà de música per
acollir a les noves visites. A través de
9 categories i davant d'un jurat
internacional, el guanyador d'aquest
festival es classificarà pel Mundial
Coral de 2023.
CRACÒVIA

26th Biennale of the
International Festival of
Amateurs Choirs
Del 3 al 8 de juliol a Pardubice,
República Txeca, se celebrarà un
festival dedicat als cors amateurs.
Tota
mena
de
corals
estan
convidades i l'experiència promet. Un
ambient amistós i desentès, música
per
tot
arreu,
activitats
complementàries divertidíssimes i la
possibilitat de visitar un país tan
bonic com la República Txeca.
IFAS 2022 OPEN

World Choral Expo
Del 3 al 7 de setembre a Lisboa, Portugal, se celebrarà l'Exposició Mundial de
Cant Coral amb un ventall de tallers per tots els gustos. Podrem trobar un de
música vocal brasilera amb els seus sons vocals, ritmes i sonoritats úniques,
un altre d'experiències sonores àrabs on el cor es forma fent un cercle al
voltant de l'audiència per aconseguir una "abraçada", o el taller "You are the
light" on els participants aprendran una cançó de Namíbia en totes les seves
llengües vehiculars. Tot això i més, al World Choral Expo.
EXPO MUNDIAL DE CANT CORAL

Federació Catalana d'Entitats
Corals
Via Laietana 54, 2º pis 213
Barcelona
fcec@fcec.cat
Aquest missatge de correu electrònic i els seus documents adjunts estan dirigits
exclusivament als destinataris especificats. Si rebeu aquest missatge per error, si
us plau comuniqueu-ho immediatament al remitent i esborreu-lo ja que no esteu
autoritzat a l'ús, revelació, distribució, impressió o còpia de tota o alguna part de la
informació continguda. Gràcies. De conformitat amb la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de Caràcter Personal 15/1999, li recordem que les seves dades han estat
incorporades en el fitxer 'Correu electrònic', de dades de caràcter personal del qual
és titular FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS Degudament registrat davant
l'AEPD i que tenen com a finalitats el contacte i la gestió amb clients / proveïdors, i
comerç electrònic. Mitjançant el present escrit, autoritza a FEDERACIÓ CATALANA
D'ENTITATS CORALS al tractament de les seves dades personals. Així mateix,
l'informem que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu
consentiment.
Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, Portabilitat i
Limitació del Tractament, a FEDERACIÓ CATALANA D'ENTITATS CORALS al C / Via
Laietana, 54 desp. 213, 08003-Barcelona, o enviant un correu electrònic a:
fcec@fcec.cat
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