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Assistents

20-12-2021

Absents

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

Margarita Peña

TEMES TRACTATS
●

Aportació Marató TV3


Es penjarà el vídeo del petit concert i s’animarà a la gent a fer aportacions
monetàries per arribar als 1.000 euros.



Es proposa fer un escrit d’agraïment a les persones que hagin realitzat
alguna aportació.

●

Concert Residències


S’anul·len tots els concerts previstos per precaució.



Enviarem el vídeo de l’any passat perquè el puguin visionar. També
enviarem les dues cançons que s’han gravat amb motiu de la Marató.

●

Tasques 2n Trimestre


Es proposa fer una enquesta via formulari de Google als i les cantaires per
recollir inquietuds en general.



Preparar alguna sortida lúdica. Cal fer una llista de propostes.



Organitzar una calçotada al març.



Preparar concert amb la coral Diadema.



Entrevistes amb el director: Iniciar-les al gener o febrer. Les podríem fer
virtuals com el curs passat.

●

Repertori 2n Trimestre


Repertori de musicals i òpera.



Per tal d’encarar el projecte amb força i per tal de mantenir engrescats al
màxim als i les cantaires es proposen les següents dinàmiques:
❖ Recollir, en un ”espai cantaire” d’inici de projecte, les opinions i
sensacions dels cantaires vers els musicals.
❖ Fer una presentació temàtica
❖ Abans de cada assaig escoltar una cançó d’un musical qualsevol. Es
podria fer una llista de Spotify amb una selecció.
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❖ Presentar la peça a cantar en el seu context per poder donar-li
l’emoció adequada quan la interpretem. Es podria projectar algunes
imatges del musical.
❖ Involucrar a algun/a cantaire que presenti i faci una introducció de la
cançó.
❖ En Jordi coneix a en Joan Navarro (actor) que podria fer-nos un taller
d’escenificació/interpretació. Caldrà informar-se’n de disponibilitat i
preu.


El repertori ja està escollit i està pensat per una durada d’uns 35 minuts de
concert. Es un format per fer concert compartit amb una altra coral. Objectiu:
Concert amb la Coral Diadema.



Es proposa allargar el tema dels musicals fins el juny i incrementar repertori
per poder cobrir un concert sencer. Caldria buscar més peces. En Jordi farà
una proposta per posar en comú.


●

De cara al juny combinaríem repertori musicals amb repertori òpera.

Captació de cantaires


La coral que en Narcís està muntant pot ser una competència per captar
joves.



Aprofitant que el tema musicals és prou engrescador es proposen les
següents accions per intentar atraure cantaires a la nostra coral:
❖ Convidar a ex-cantaires a la presentació dels musicals per
engrescar-los a apuntar-se.
❖ Fer promoció del projecte via Xarxes Socials i amb rètols enganxats
a diferents punts d’Alella (parada del bus de Can Lleonart, vestíbul
de Can Lleonart, espais municipals públics...)
❖ Fer un petit vídeo engrescador per captar cantaires i publicar-ho a
les xarxes.

●

Varis


Farem un stage al juny

La presidenta

La secretaria

Anna Alfaro

Begoña Gil

