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Assistents

Absents

Montserrat Calveras
Marta Morales
Fina Prats
Margarita Peña
Begoña Gil
Josep M Guitart
Jordi Lalanza (Director)

Esteve Font

TEMES TRACTATS


Nou horari d’assaig:


En Jordi L proposa fer un petit canvi d’horari de cara al curs vinent
perquè sigui més atractiu a possibles nous cantaires. El nou horari seria
de 21:30 a 23:15.
 S’ha de parlar amb la Núria de Can Lleonart per veure
disponibilitat de sala i comentar-li que en casos puntuals
d’incompatibilitat horària mantindríem l’horari actual (21:45 a
23:30). La Fina i la Montserrat Calveras se n’encarregaran de
contactar amb ella.
 S’ha de preguntar als cantaires si els aniria bé el canvi. Aquest
comunicat es farà el dia de l’assemblea general que s’ha decidit
que serà el 26 de setembre.



Tècnica Vocal :


Es fa un petit balanç del taller de tècnica vocal del curs 2018-19 i es
decideix:
 Mantenir l’activitat perquè és un aprenentatge positiu.
 Buscar un formador/a que sigui totalment autònom a nivell de
desplaçament. Es proposa comentar-li-ho a l’Anna Guasch per
veure si ho pot fer (en Josep M es posarà en contacte amb ella).
 Definir juntament en Jordi L i el/la formadora els objectius del
curs.
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Caps de corda


Es valora positivament la tasca dels caps de corda.



Per temes logístics els caps de corda del grup de sopranos han demanat
canvi. Es proposa que siguin la Marga i l’Anna Lucas (cal parlar amb
aquesta última per dir-li-ho)



El mateix passa amb el grup de baixos. Se li proposarà a en Marc
Espígol que sigui un dels caps de corda.



Xarxes socials i Web


En Toni Biada serà oficialment l’encarregat de la difusió d’informació via
xarxes

socials.

Qualsevol

publicació

haurà

d’estar

prèviament

consensuada per en Jordi L.


Cal activar JA la propaganda per les xarxes socials per aconseguir captar
nous i noves cantaires.



Per tal de distribuir feines i fer el manteniment de la web més efectiu es
proposa incloure al grup a en Josep Saurí i/o en Marc Espígol. Cal
explicar-los quina seria la seva tasca i fer un petit curs del manteniment
de la web.



Cantaires:


Cal parlar amb en Juan Marincek per animar-lo a tornar a la coral. Cal
motivar-lo amb el tipus de repertori que farem enguany.



Al setembre s’incorporarà un nou tenor que ja va fer les proves al juliol.
Recordar que és important que hi hagi una persona encarregada de
proporcionar-li la documentació necessària (Marga) i de fer-li un
acompanyament durant els primers mesos (buscarem algú de la corda
perquè ho faci)



Activitats i sortides:


En Jordi presenta una proposta de programació per trimestres:
1r trimestre:
 Diumenge 8 setembre a les 20h Concert a Sant Feliu tema
Funky. Anem de reforç de la coral 685 d’allà.
Vestuari: de negre
 Dissabte 21 setembre a les 20h a Vallromanes tema variat.
Ja s’ha enviat programa als organitzadors.
Vestuari: negre amb mocador flors – corbatí daurat
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 Stage coral a Tiana 12/13 octubre. Ja està feta la pre-reserva
de la casa. Aniria bé contactar proposar-li a la directora del cor
de petits l’assistència a l’stage en algun moment del cap de
setmana per fer algun assaig plegats de les nadales del
concert del 14 de desembre.
 Diumenge 27 octubre (horari a determinar) CONCERT FCEC
Tema variat. Ja s’ha enviat programa als organitzadors.
 14 desembre Concert de Nadal (amb col•laboració coral petits
Alella) Tema nadales
 Dimecres 18 desembre sortida a residències d’Alella Tema
nadales
 20 desembre Concert a residencia Masnou Tema nadales.
Cal parlar amb la Magda Lienas perquè faci les gestions
adequades.
2n Trimestre
 Com aquest any no assistirem al concurs internacional de
Lloret

en

Jordi

proposa

presentar-nos

al

Festival

Internacional de música que es fa a Szczecin (Polònia).
Presenta diferents propostes. S’enviarà als cantaires per fer
balanç de quants s’apuntarien al viatge i quina proposta els hi
encaixaria més. (En Josep M s’encarregarà de fer el
comunicat).
3r Trimestre
 Projecte “La Terra i l’home”.
 Possible Stage 20-21 de juny depenent de si fa falta segons el
projecte “La Terra i l’home”
Missatge humanitari amb diferents idiomes. Espectacle que es
farà al Casal d’Alella (espai Associació del casal) que
mitjançant llums, projeccions es mostra la relació entre l’home
i la Terra. Performance de 45-60m de duració amb lectures
entremig, parlem d’unes 10 cançons en diferents idiomes amb
instruments i a capella. Espectacle que cal rodar per altres
llocs (casals, auditoris amb projecció i llums).
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En Jordi proposa
 Fer repertori en altres idiomes com Polonès, Eslovac, Rus, etc.
 Cantar a capella música sacra amb molt bon nivell (4 obres) per
poder-les presentar al concurs de Polònia.



Si el viatge a Polònia no es realitzés es proposa muntar una sortida a
Bilbao i cantar amb una coral que coneix la Carme Cirera.

La presidenta

La secretaria

Montserrat Calveras

Begoña Gil

