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.

Activitats de la FCEC

El madrigal a la fi del Renaixament: els precursors de
Monteverdi
El dissabte 7 de maig el Jordi Casas Bayer ens oferirà aquesta conferència,
adreçada als directors/es de cor i també als cantaires que estiguin
interessats. Qui vulgui assistir-hi, ha d'enviar un correu electrònic abans del 5
de maig, indicant nom, cognoms i un telèfon de contacte, a
montserrat.rios@urv.cat

Informacions, anuncis
Busquen lloc per presentar "Improvisa una antiga
poesia"
Tra Parola e Musica, una associació cultural sarda que s'ocupa de la música
aplicada a les disciplines artístiques modernes i tradicionals, busca un lloc per

poder presentar el seu espectacle "Improvisa una Antiga Poesia". Una obra
enfocada al tema del cant improvisat i a la figura d'un dels màxims
representants a Sardenya, el poeta i improvisador sard Remundu Piras de
Villanova Monteleone.
Si durant el mes de maig hi ha alguna coral o entitat que vulgui acollir-los,
poseu-vos en contacte amb elles per poder gaudir d'aquesta meravellosa
experiència.
CONTACTAR A traparolaemusica@gmail.com

Ara ja pots formar part del Cor Jove Nacional de
Catalunya!
Torna a estar oberta la inscripció per formar part del Cor Jove Nacional de
Catalunya; la 2a convocatòria d'audicions serà els dies 30 d'abril i el 3 de
maig, les inscripcions de l'11 al 24 d'abril en el següent enllaç:
COR JOVE DE CATALUNYA

Cantem per la pau

Dia mundial del Cant Coral Especial
S'obre una nova convocatòria per participar en el Dia Mundial del Cant Coral.
Això no obstant, el context bèl·lic que ens envolta ha influït i el lema
d'aquest any serà "Canteu per la pau, corals del món!". En aquesta edició
torna a repetir-se el format: s'haurà d'enviar un vídeo cantant una cançó que
parli de pau i al desembre el resultat final es farà públic.
PARTICIPA

Utilitzem recursos corals per respondre a la guerra a
Ucraïna
Des de la IFCM ens comuniquen que a la base de dades Musica International
podem trobar més de 200.000 partitures de cançons i, gràcies al buscador,
podem trobar les que continguin termes com "Ucraïna", "pau", "llibertat". Si
des de la vostra coral volíeu fer algun homenatge, però no teníeu cap recurs,
aquí podeu trobar-lo.
MÉS INFORMACIÓ

Tallers

Terrassa Canta!

En un format de seminaris intensius, aquest projecte s'enfoca en
l’aprofundiment de la tècnica vocal i la interpretació. A més, la confecció d’un
cor participatiu durant el maig i juny per acabar totes plegades en un taller
intensiu durant l’última setmana de juny i la primera de juliol. Tot amb el
propòsit de muntar un senzill espectacle líric com a colofó de la temporada:
un concert de festa major amb un repertori variat i atractiu i amb una
treballada posada en escena.
MÉS INFORMACIÓ AL 656 89 34 46 (Laia Camps)

Curs de direcció coral
UAH
Aquest curs de direcció de la
Universitat
d'Alcalà
d'Henares
comença al mes de maig i acaba al
desembre, està compost per 4
mòduls
i
té
un
format
semipresencial. Amb un cost de 1000
€, els docents són professionals de
renom com en Josep Vila, Jordi Casas
i l'Elisa Gómez, entre d'altres.

Curs tècnica vocal UAH
Aquest curs compost per dos mòduls,
que acumulen 38 hores, s'estén del
juny a l'octubre. No només se centra
en la feina de tècnica individual, sinó
també en el desenvolupament del
cantaire dintre del grup a sobre d'un
repertori específic, per convertir-lo
en un intèrpret amb recursos.
Només fins a l'1 de maig.
ANIMA'T

APUNTA'T

Tècnica vocal i "A galopar"
Del 7 al 10 de juliol a Barcelona i Viladecans es faran un seguit de tallers de
tècnica vocal de mà del professor argentí Hugo Ponce i l'Ana Ruhl, que fan
unes parades a la ciutat comtal en el marc de la seva gira europea de
seminaris corals.
CONTACTEU A hugoponce15@hotmail.com

Concursos

Certamen Internacional
de Composición UAH
Fins al 14 de maig es pot participar
en aquest concurs convocat per la
Universitat d'Alcalà d'Henares, que
recull un primer premi de 700 euros,
un segon de 350 i un tercer de 200.
A més, de l'estrena de l'obra en un
dels concerts del Cicle Coral de l'Aula
de Música de la UAH.

Concurso de Composición
de temàtica ecològica
Voces de Latinoamérica ha convocat
una altra edició d'aquest concurs
perquè integrin repertori comú dels
cors
participants
del
projecte
"Latinoamérica Canta Unida". La
participació en aquest concurs serà
gratuïta i només podran participar
compositores d'Amèrica Llatina o
residents. Només fins al 30 de juny.

PROVA SORT

PARTICIPA

Certamen Coral "Villa de
Avilés"

1st International Choral
Conductors' Competition

Des de l'Associació Coral "Avilesina"
ens tornen a presentar el seu
concurs anual. Ja fa més de 35 anys
que hi ha aquesta cita al Principat
d'Astúries
i
reafirma
aquest
certamen
com
un
dels
més
prestigiosos del panorama coral
espanyol. La data límit per inscriure's
és el 29 de juliol i el concurs és del
26 al 27 de novembre.

Per celebrar el 40è aniversari del
Festival Coral Preveza, del 4 al 5 de
juliol, deu director/es ensenyaran les
seves habilitats amb cors grecs de
primera qualitat com Voci Contra
Tempo i Cor Ambitus. Poden
participar
totes
les
persones
directores nascudes després del juliol
de 1987. Inscripcions només fins al 6
de maig.

INSCRIPCIÓ
MÉS INFORMACIÓ

Concurs Coral "Chorus
Inside"
Lloret de Mar acull un concurs de
cant coral. Els dies 1 i 2 de juliol, la
ciutat serà testimoni d'un gran
esdeveniment on cors de tot el món
participaran
amb
un
esperit
d'amistat i de solidaritat. Uneix-te
també
a
aquesta
festa
coral
internacional! T'estan esperant! Al
final de cada competició els cors
rebran un certificat de participació i
un premi de record.

XX Concurs de
Composició "Pablo
Llácer"
La Federació de Cors de la Comunitat
Valenciana (FECOCOVA), amb l'ànim
de fomentar la composició d'obres
per a cor i donar difusió al treball de
compositors actuals, convoca el XX
Concurs de Composició Paco Llácer
d'obres per a Cor Mixt, amb un
primer premi de 1.500€ en metàl·lic i
un trofeu.
T'APUNTES?

VES-HI

XIX Concurso Nacional de Corales
"Antonio José"
Un altre concurs per a corals, aquest cop a
Burgos. La competició se celebrarà el 1
d'octubre, però a finals de mes es tanca el
període d'inscripció. Només el primer premi ja és
de 3.000 €. Us animeu?
CONCURSA

Festivals

40th International Choral
Festival of Karditsa
Del 4 al 10 de juliol, aquest festival
grec celebrarà el seu 40è aniversari
després d'haver vist passar milers de
cantaires per les seves sales. Els
espais de concerts són autèntiques
relíquies
arquitectòniques
com
l'Auditori Antic de Nikopolis “Odeon”.
PREVEZA

Choralies Festival
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!
VAISON-LA-ROMAINE

Singsation: Your Sing
Along Project
Si el teu cor no se sent preparat per
tornar a participar en festivals
internacionals, però tu no pots
esperar
més,
Singstation
és
exactament
el
que
necessites! Enguany ofereixen a tots
els cantaires l'oportunitat de viatjar
sols o en un petit grup a Riga i
formar part d'un cor internacional.
Del 17 al 21 d'agost.
RIGA

Europa Cantat Junior
La versió Junior de l'Europa Cantat
d'aquest any, del 15 al 25 de juliol
2022, se celebra a Vílnius, Lituània.
En aquesta versió estan convidats
joves cantaires fins a divuit anys, de
cors juvenils o infantils.
Si teniu interès per saber-ne més:
VILNUS

International Choral
Festival Singing Bridges
Un festival a Sèrbia, amb tallers
dividits en 3 categories diferents per
poder adaptar-se a cors amb
experiència i sense. Tal com diu el
nom, es volen construir ponts a
través de la música. Del 19 al 30 de
juliol.
NOVI SAD

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.
AREZZO

International Choir and
Music Festival "Together
we sing"
Grècia és un paratge somiat sempre,
però a l'estiu té un encant diferent. A
la regió de Coríntia, a la ciutat de
Loutraki, es realitza un festival de
corals del 30 d'agost al 3 setembre
on la música omplirà els carrers.
LOUTRAKI

International Choir
Festival "Music and Sea"
Per acabar bé l'estiu es pot anar a
Paralia, Grècia. Una celebració del
cant coral, de la música, de la
dansa... tot això al costat del mar!
Encara teniu dubtes?
PARALIA

Sing Along Concert
Barcelona
Apunta't a cantar amb l'Orfeó Català,
dirigit
per
David
Lawrence,
i
acompanyats
per
l'Orquestra
Simfònica del Vallès. L'experiència
que dura de l'1 al 4 de setembre,
tindrà el seu acte de cloenda al mític
Palau de la Música Catalana al cor de
la ciutat comtal.
BARCELONA

Sing For Gold
Entre Calella i Barcelona es disputa
una copa del món coral. Doncs sí, el
que llegeixes, entre els dies 12 a 16
d'octubre aquestes dues ciutats
seran amfitriones d'un festival que
acabarà en competició mundial.
CALELLA

Varsovia Cantat
Del 4 al 6 de novembre, aquesta
ciutat polonesa s'omplirà de música
per acollir a les noves visites. A
través de 6 categories i davant d'un
jurat internacional, el guanyador
d'aquest festival rebrà la LYRA
daurada i 1000 euros de premi.
VARSÒVIA

On Stage in Lisbon
De l'11 al 14 de novembre, la capital
de Portugal serà el vostre escenari
particular. Aquest esdeveniment no

Krakow Advent &
Christmas Choir Festival
Aquest festival, de 5 categories, està
obert a cors amateurs de tot el món,

competitiu, està dissenyat pels
amants de la música que busquen
gaudir de viatjar, aprendre i conèixer
en un lloc nou. Cap altra ciutat
europea té la barreja de la novetat i
l'antic, l'energia de la gent als
carrers i la bellesa particular de
Lisboa. No t'ho pots perdre!

que presentaran el seu repertori
d'advent, Nadal i de música sacra a
algunes de les esglésies més
prestigioses de Cracòvia, l'Església
de Pere i Pau, de Santa Caterina i de
Mariacki.
KRAKOW

LISBON

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

© 2020 FCEC

