Benvolguts amics i amigues,
Us fem arribar aquestes informacions per si són del vostre interès:

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.

Informacions
Subvencions per traduïr textos d'arts escèniques i
música
L'Institut Ramon Llull, amb la finalitat d'internacionalitzar la dramatúrgia
catalana, obre de nou la convocatòria per subvencionar la traducció i/o
adaptació i/o subtitulació de textos dramàtics, llibrets d'òpera, textos de
repertori coral i produccions escèniques o operístiques que es duguin a terme
durant l'any 2022.
S'ha de presentar un sol text per sol·licitud, independentment del nombre de
llengües a les quals es vulgui traduïr. Es pot optar fins al 16 març.
ACCÉS AL TRÀMIT

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

Cursos, Concursos
Cor Participatiu amb Petter U.
Johansen
Ens proposen participar en un projecte coral
dedicat als grans estàndards del Jazz. Un
projecte per a cor i orquestra on el repertori són
les grans cançons que compositors com George
Gershwin i Cole Porter van escriure per a
musicals i que els grans intèrprets de jazz han
immortalitzat en diferents versions.
AFANYA'T

Masterclass Jam's
Concerts
Del 22 al 25 de març arriba al Taller
de
Músics
una
setmana
de
masterclasses,
jam
session
i
concerts. Es tractaran temes com el
pensament creatiu en la música o la
producció d'esdeveniments musicals
en directe. Com a novetat hi haurà
quatre sessions dedicades a la salut
dels
músics,
on
es
tractarà
l'entrenament musical, la hidratació
laríngia o l'ansietat.
VÉS-HI

10th International Music
Competition "Città di
Palmanova"
Un concurs de composició a Udine
(Itàlia) amb diferents categories, des
de premis UNESCO a premis per
composició coral. El concurs està
obert per a joves compositores fins a
vint-i-sis anys i se celebrarà del 9 al
15 de maig.
PARTICIPA

70th International Polyphonic
Competition Guido d'Arezzo
L'icònic concurs d'Arezzo arriba a la seva 70a
edició. Cada estiu la ciutat italiana d'Arezzo acull
el seu tradicional concurs que representa
l'escenari de la música coral en la seva màxima
expressió, amb un rang incomparable de
repertoris, cors i modalitats.
APUNTA'T

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

Festivals

VIII Blooming Spring
Choir Festival

World Festival Singers Back on Stage

Csongrád és una ciutat a la vora del
riu Tisza, a Hongria. Cada primavera
fan el seu festival de música coral i a
més de cantar, es poden fer un
seguit d'activitats al riu i a la ciutat.
A finals de la primavera que li dona
nom al festival, del 27 al 30 de maig,
queda establerta aquesta cita.

El maig de 2022, la ciutat de Calella i
el reconegut i premiat compositor
Javier Busto conviden a cantants de
tot el món a venir a Catalunya i
treballar amb ell, al costat d'una
orquestra i un cor professionals, en
algunes de les seves pròpies
composicions.

FESTIVAL DE PRIMAVERA

TORNEM A L'ESCENARI

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

Langollen Musical

Eisteddfod

Sing Berlin!

Després de dos anys de descans,
torna el Langollen International
Musical Eisteddfod, del 7 al 10 de
juliol, al nord-est de Gal·les. Aquest
any, a més, celebren el seu 75è
aniversari. Creat en plena Segona
Guerra Mundial aquest festival té
l'objectiu de crear una competició
amistosa per compartir i aprendre
d'altres cultures.

Del 9 al 13 de juliol la capital
d'Alemanya acull el festival Sing
Berlin!
Amb
dues
modalitats
diferents, participació competitiva o
no, per adaptar-se a totes les
participants. Es vol enfortir els llaços
entre diversos grups corals mentre
es canta juntament. Una experiència
perfecta per continuar coneixent el
món coral mentre comences noves
amistats!

LANGOLLEN
BERLIN

Choralies Festival al sud
de França
Aquest festival és únic, ja que a més
de tenir tallers conduïts per directors
de renom i actuar per una audiència
entregada a la música coral, cada nit
et pots reunir amb més de 4000
cantaires per sessions de micròfon
obert. Del 3 a l'11 d'agost al sud de
França. T'esperen!
CHORALIES

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
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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
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