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Begoña Gil
Josep M Guitart
Jordi Lalanza

Esteve Font

TEMES TRACTATS


Tècnica Vocal:


En Jordi L. comenta que per l’estil de peces que cantarem al concert del
Festival d’Estiu, la professora de tècnica vocal que hem triat no ens
anirà bé ja que és especialista en música clàssica.



En Jordi proposa un noi , Nil, que té experiència en música moderna. Ja
s’ha posat en contacte amb ell i en principi ha acceptat la proposta.



Cal avisar a l’altra noia que, de moment, no necessitarem les seves
classes. En Jordi parlarà amb ella.



Repertori Festival Estiu:


En Jordi presenta a la Junta la proposta de peces pel concert del
Festival d’Estiu. És un repertori Funky-jazz i ens acompanyarà una Big
Band. També ha demanat col·laboració en alguna peça a una coral de
Sant Feliu de Llobregat que ja ha fet algun del temes amb la Big Band.



Constarà de dues parts d’uns 35 i 30 minuts aproximadament.



La idea del repertori és fer un espectacle de so i llum que doni una nova
imatge de la coral.



Cal fer partícip al públic (pica de mans, ballar,...)



Proposa que hi hagi 3 o 4 grups (unes 10 o 15 persones) que vagin
reben al públic tot fent ritmes i/o frases musicades.



Chorus Inside


Es mirarà si és viable anar a fer acte de presència el dia de la
presentació del Concurs.



En Jordi proposa que si la data ens encaixa seria interessant presentarnos al concurs a la modalitat “modern”
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Loteria:


Per pagar les butlletes premiades caldrà que cada cantaire vagi recollint
les butlletes venudes i una vegada recopilades las hi presentarà a la
Marga que farà l’abonament de la quantitat corresponent.



Es traurà efectiu per fer pagaments en quant ens facin l’ingrés des de
l’administració de loteria.



Encarregats d’equip de so:


Per tal d’agilitzar la logística del trasllat de material de l’equip de so en
els concerts es designaran 2 responsables per corda.



Decàleg del Cantaire:


En Jordi Biada ha elaborat un decàleg de normes en positiu pels nous
cantaires que vulguin incorporar-se a la coral. La idea és que quan
entrin sàpiguen una mica el funcionament del cor.



Creiem, però, que la normativa seria extensible a tots els i les cantaires,
nous i antics.



Creiem que seria interessant tenir preparat aquesta normativa per
entregar-la al febrer que normalment és quan hi ha un moment de
baixada.



També es comenta que quan entra un nou cantaire o una nova cantaire
se li ha de facilitar les còpies de les partitures que s’estan treballant i
potser també una carpeta negra.



En Jordi proposa que hi hagi una figura voluntària que faci de “padrí/na”
del nou cantaire i que sigui un referent per qualsevol dubte que tingui.
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