53 FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CANT CORAL DE BARCELONA
BARCELONA, 2 – 8 JULIOL 2018
El Festival es realitza a Barcelona al llarg d’una setmana; el preu de la inscripció amb allotjament
inclou l’allotjament, esmorzar i dinar, picnic de sopar els dies de concert i les partitures del taller. Pels
cantaires sense necessitat d’allotjament la inscripció únicament inclou les partitures del taller.
Els matins són lliures, els tallers es realitzen a la tarda, tot i que Barcelona ofereix una gran varietat
d’activitats: visitar el barri Gòtic, passejar per Les Rambles, visitar els seus edificis modernistes, museus i
monuments o anar a la platja.
Al llarg de la tarda es realitzen els tallers, en el que prenen part un total de 400 cantaires.
Els cors participants ofereixen diferents concerts: un concert a l’església Gòtica de Santa Maria del
Pi, així com un concert en diferents poblacions properes a Barcelona.
El concert de final dels tallers es realitzarà al “Palau de la Música Catalana” el dia 7 de juliol.
També s’ofereix una recepció oficial al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.
També s’inclou visita i petit concert a la Sagrada Família.

Tallers 2018
Taller A
Director: Jordi Casas (Catalunya) – Obres d’Eduard Toldrà i d’Alejandro Yagüe, per veus blanques
Taller B
Director: Cristian Grases (Veneçuela) - Música i moviment: obres de Trinidad, Sud-Àfrica, Àfrica occidental, Perú, USA i Brasil

Condicions de participació:
Inscripció individual d’un cantaire només al taller: 85 €/persona (70€ si és membre de la
FCEC)
Inclou:
La participació en un taller, les partitures del taller i una invitació pel concert de cloenda.
Inscripció per tot el festival amb allotjament: 400 € / persona (375€ si és membre de la FCEC) inclou
Allotjament en diferents tipus d’habitacions
Manutenció: dinar del 2/7 fins l’esmorzar del 8/7 (únicament mitja pensió i picnic per sopar els dies de concert)
La participació en un taller (inclou les partitures) i 2 concerts (30 minuts + 60 minuts) + petit concert a la Sagrada
Família. En la butlleta d’inscripció cal indicar 2 tallers per ordre de preferència, per poder garantir una bona distribució
de les veus. Sempre que sigui possible respectarem la primera opció.
Durant la setmana, els Cors ofereixen concerts de 30 minuts en la Basílica de Santa Mª del Pi i concerts de 60
minuts en poblacions properes a Barcelona. Firmant la butlleta d’inscripció els participants accepten que els drets del
Festival Internacional de Música Coral de Barcelona pertanyen a la Federació Catalana d’Entitats Corals.
El termini d’inscripció finalitza el 15/1/2018 (cors) i el 6/4/2018 (cantaires individuals)
A finals de gener de 2018, es comunicarà als cors si han estat acceptats.

HORARIS:
Tallers: dies 2, 3, 4, 5 i 6 de juliol, de 16 a 19 h al Seminari Salesià Martí Codolar de Barcelona
Dia 7: tarda, assaig general al Palau de la Música, 21 h., Concert de Cloenda

Informació: www.fcec.cat fcec@fcec.cat +34932680668

