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Assistents

29-10-2021

Absents

Anna Alfaro
Núria Guitart
Begoña Gil
Josep M Guitart
Montserrat Xarrié
Jordi Lalanza

Margarita Peña
Carme Ros

TEMES TRACTATS
●

Com estem?


Fem balanç de com està anant el curs i com estem vivint nosaltres com
a junta tot plegat.Cada membre expressa la seva vivència personal.



Fem balanç també de com creiem que està funcionant la coral com a
grup i parlem de la importància de mantenir el grup unit i fomentar la
cohesió.

●

Valoració activitats


Fem valoració positiva de la Festa de la Tardor que vam celebrar el
dijous 27 d’octubre.
❖ Bona participació de cantaires
❖ Bones sensacions humanes
❖ Participació de Socis i Amics de la Coral molt entranyable.

●

Nous cantaires


Comentem les emocions de neguit que ens han transmès els nous
cantaires i busquem alguna estratègia per pal·liar-les. Els proposarem
assistir fins a Nadal als assaigs per anar-se’n integrant a al grup i els
animarem a iniciar amb nosaltres el nou repertori al gener.

●

Socis i amics de la coral


Parlem de com fer-los participar més activament. En Jordi proposa
convidar-los a alguna sortida que faci la coral i després d’aquesta fer un
assaig compartit amb ells/es.

●

Sortides i activitats


En Josep M. proposa fer 3 stage al llarg del curs però es desetima la
proposta perquè el 3r stage s’hauria de fer al febrer i fa massa fred.



Es proposa fer una sortida cultural-oci a algun lloc no massa llunyà.
L’objectiu es mantenir el grup unit, cohesionat i motivat.
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Concerts Premi Coromines: 13 novembre


Estarem ubicats a la Sala Carquefour.



Es convocarà als i les cantaires a les 18:00 per poder fer proves de so.



L’acte comença a les 19:00 i la coral actuarà sobre les 20:30. Està
calculat acabar sobre les 21:00

●

●



Estarem a la sala Carquefour fins que ens avisin per sortir a l’escenari



Vestuari: l’oficial de la Coral (brusa i capelina verda-corbata verda)

Sardanes amb la Cobla: 14 novembre


Convocatòria de cantaires a les 17:00 per iniciar l’assaig a les 17:15



El concert comença a les 19:00 i acaba aproximadament a les 20:30.



Vestuari: de negre.

Concerts Nadal Jazz: 11 i 19 de desembre


Big Band: Ohio de Mataró



Format del concert:
❖ Actuació individual dels cors participants (2 peces)
❖ Actuació individual de la Big Band (2 peces)
❖ Actuació conjunta de Big Band i cors (4 peces)



Cal preveure un regal per en Vicens i per el director de la Big Band
(Enric)



Caldria promocionar els concerts via Xarxes Socials. (Núria i Anna)



11 desembre: Nadal Jazz a Alella
❖ Convocatòria de cantaires a les 16:00
❖ Inici del concert: 19:00



19 desembre: Nadal Jazz al Masnou
❖ Convocatòria de cantaires a les 9:30. Es convoca amb força
temps d’antelació perquè no coneixem als tècnics de so i no
sabem el temps que trigarem a coordinar-ho tot.
❖ Inici concert: 12:00
❖ Es possible que també actuï amb nosaltres el Cor 685 de Sant
Feliu del Llobregat.

●

Concert de Nadal per la Marató de TV3: 18 de desembre


Es farà abans de la Missa, a les 18:00h



Convocatòria de cantaires a les 16:00 ja que cal assajar amb els pares
la nadala del Fum, Fum,Fum



Pianista: Brandon
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La coral acompanyarà alguna peça de la coral infantil. També farà una
cançó conjunta amb el cor juvenil.



Es buscarà la manera de buscar un espai on La Polifònica sigui
protagonista.

●

Concerts de Nadal a les Residències


La Gavina:
❖ 17 de desembre
❖ El director no podrà assistir. Es proposarà a la Montserrat Grau
que dirigeixi el cor.
❖ Cal fer recompte de cantaires que hi assistiran per buscar el
millor format de concert i adaptar peces si fos necessari.



Aymar i Puig:
❖ 23 de desembre
❖ Per protocol Covid s’haurà de cantar a l’exterior



El Masnou:
❖ Es proposarà fer-lo també el dijous 23 de desembre.
❖ Cal contactar amb la Magda perquè els hi proposi la data.

●

2n Trimestre


Es manté la proposta dels Medleys de musicals.



Cal contactar amb el Cor Diadema per proposar trobada: 2/3 d’abril o
26/27 de març (Anna)


●

Tècnica vocal amb Anna Guasch (cal contactar-hi)

Varis


Cal mirar algun complement vermell per les dones pels concerts de
Nadal. Els homes ja tenen camisa vermella.



Festival d’estiu: Òpera en francès que cantarem amb partitura



Dinar de Nadal: 19 de desembre (cal mirar restaurant)

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

