ESCOLA CORAL DE L’ORFEÓ CATALÀ
PROJECTE ANUAL. CURS 2013-14

L’ESCOLA CORAL DE L’ORFEÓ CATALÀ
L’Escola Coral de l’Orfeó Català és un projecte educatiu, artístic i social que proporciona una
completa formació vocal i musical a 180 infants i joves amb edats compreses entre els 6 i els 25
anys. El Cor Petits, el Cor Mitjans, el Cor Infantil, el Cor de Noies i el Cor Jove de l’Orfeó
Català són els cinc cors que integren l’Escola Coral, pas previ per accedir a l’Orfeó Català. Amb
més de 70 concerts i activitats anuals, un equip de directors, professors de llenguatge musical,
professors de cant i pianistes de primer nivell, juntament amb un equip de gestió, fan possible un
projecte pioner i únic al nostre país.
L’Escola Coral de l’Orfeó Català va ser creada per oferir formació musical i vocal als futurs
cantaires del cor de l’Orfeó Català, i té com a principal objectiu l’educació a través de la veu
cantada. Una educació integral, humana i musical, que faciliti el desenvolupament artístic dels
infants i joves. Mitjançant un repertori ric i plural, amb atenció especial a la música catalana,
s’aprèn a estimar la música gaudint del cant coral com a vehicle d’expressió i comunicació.

Els cantaires poden incorporar-se a l’Escola Coral a partir de l’edat de sis anys, al Cor Petits, per
continuar la seva trajectòria als cors Mitjans i Infantil, i posteriorment fer el salt a l’etapa juvenil,
podent escollir entre el Cor de Noies i el Cor Jove.
Els cors de l’Escola Coral cada any participen en el tradicional Concert de Sant Esteve juntament
amb l’Orfeó Català. A més, els cors han participat en festivals i concerts per tot Catalunya, el País
Valencià, Canàries i Euskadi, i en països com França, Alemanya, República Txeca, Àustria,
Polònia, Holanda i Finlàndia.
Entre les orquestres amb què han col·laborat, destaquen l’Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya, Orquestra Simfònica del Vallès, Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra, Orquestra de Cambra Terrassa 48, Orquestra de Cambra de Granollers, Orquestra
Barroca Catalana, City of London Sinfonia i The Sixteen Orchestra.
Des del 2010 l’Escola Coral ha impulsat dos projectes internacionals que han portat els directors
dels cors a fer formació de directors i dirigir cors locals a l’Índia i el Camerun. Aquesta orientació
social s’ha consolidat amb l’expansió del projecte de l’Escola Coral al Districte de Ciutat Vella,
on s’han posat en funcionament diversos cors integrats per infants del barri.
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1. ELS CORS

COR PETITS DE L’ORFEÓ CATALÀ
Format per uns 30 nens i nenes amb edats compreses entre 6 i 7 anys. Cada grup fa una sola
sessió setmanal: el grup Petits 1, els dimecres de 18 a 19 h; i Petits 2, els dilluns de 18 a 19 h.
A més de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música, al Concert
d’Any Nou i al Concert de Fi de Curs al Palau de la Música Catalana, fa diverses actuacions fora
del Palau i un cap de setmana de treball durant el curs. Directora: Mercè Pi. Pianista: Laia
Armengol.

COR MITJANS DE L’ORFEÓ CATALÀ
Format per uns 40 nens i nenes amb edats compreses entre 8 i 10 anys. Els dies d’activitat són els
dilluns i dimecres a la tarda. Assaig, de 18 a 19 h. Classes de llenguatge musical, de 19 a 19.45 h.
A més de la participació en el tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música, al
Concert d’Any Nou i al Concert de Fi de Curs al Palau de la Música Catalana, fa diverses
actuacions fora del Palau i un cap de setmana de treball durant el curs. Directora: Glòria
Fernández. Pianista: Laia Armengol.

ACTIVITATS DELS CORS PETITS I MITJANS PER AL CURS 2013-14
Tres de les activitats més rellevants tindran lloc durant els mesos de març i abril: intercanvi amb
l’Orfeó Lleidatà, amb dos concerts, l’un a Lleida i l’altre a Barcelona (Petit Palau); l’actuació als
Premis Reus de Composició per a cors infantils, en què el Cor Mitjans interpretarà algunes de les
obres guanyadores, i, com l’any passat, Petits i Mitjans el dia de Sant Jordi seran els protagonistes
actuant a la Plaça del Palau.
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Com cada curs, Petits i Mitjans actuaran al tradicional Concert de Sant Esteve al costat de la
resta de cors de l’Escola Coral, l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau. També, pels
voltants de les festes nadalenques –i com ja és també costum– hi haurà una actuació en una llar
de gent gran. Abans, però, el Cor Mitjans participarà en ‘El Messies’ familiar organitzat per “la
Caixa”, i el 2014 l’encetarà amb el Concert d’Any Nou, l’11 de gener al Petit Palau.
El curs acabarà amb dos concerts, el de final de curs de l’Escola Coral i el concert final del
projecte Cors de Ciutat Vella, que forma part del Projecte Social de la casa (25 de maig i 15 de
juny, respectivament).

COR INFANTIL DE L’ORFEÓ CATALÀ
Està format per uns 50 nens i nenes amb edats compreses entre 11 i 15 anys. Els dies d’activitat
són els dilluns i dimecres a la tarda. Assaig: de 18.30 a 20 h.
Els horaris de les classes de llenguatge musical són abans i/o després de l’assaig i s’organitzen en
grups en funció del nivell i l’edat (de 17.45 a 21 h).
A més de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música, al Concert
d’Any Nou i al Concert de Fi de Curs al Palau de la Música Catalana, participa en un mínim
d’un concert en els cicles que organitza la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana.
Durant el curs fa diverses actuacions per Catalunya i té dos caps de setmana de treball. Directora:
Glòria Coma. Pianista: Pau Casan.

ACTIVITATS DEL COR INFANTIL PER AL CURS 2013-14
D’aquest curs cal destacar dos grans projectes. El primer, la Vuitena Simfonia de Mahler,
coneguda com a “Simfonia dels Mil”, a L’Auditori, al costat de l’Orfeó Català, entre altres cors, i
de l’OBC. I el segon, corresponent al Cicle Coral Orfeó Català, amb un concert en què l’obra
principal serà l’Stabat Mater de Pergolesi, al costat de l’Orquestra Barroca Catalana sota la
direcció de Lleonard Castelló.
Com sempre, el Cor Infantil actuarà al tradicional Concert de Sant Esteve, juntament amb la
resta de cors de l’Escola Coral, l’Orfeó Català i el Cor de Cambra del Palau; al Concert d’Any
Nou, l’11 de gener al Petit Palau, i també al Concert de Fi de Curs, el 25 de maig.
En l’apartat d’intercanvis, aquest curs el Cor Infantil prepara un projecte d’anada i tornada amb
el Cor Infantil de la Universitat de Lisboa.
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COR DE NOIES DE L’ORFEÓ CATALÀ
Està format per unes 30 noies amb edats compreses entre 16 i 24 anys. Fa dos assajos setmanals,
els dilluns i dimecres, de 21 a 23 h, i les cantaires reben una classe de cant setmanal en grups
reduïts. A més de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música, al
Concert d’Any Nou i al Concert de Fi de Curs al Palau de la Música Catalana, participa en un
mínim d’un concert en els cicles que organitza la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana. Durant el curs fa diverses actuacions per Catalunya i té dos caps de setmana de treball.
Directora: Buia Reixach. Pianista: Josep Surinyac.

ACTIVITATS DEL COR DE NOIES PER AL CURS 2013-14
El Cor de Noies treballarà principalment en dos projectes paral·lels. El primer, i que ocuparà el
trimestre d’octubre a desembre, es dedicarà molt en profunditat a afinació, so, homogeneïtat, etc,
compaginant-ho amb el muntatge del Concert de Sant Esteve i i el Concert d’Any Nou.
El dia 1 de juny de 2014 el Cor de Noies presentarà el programa principal del curs: “La lluna
parla; cants de la nit”, un concert que gira entorn del món de la nit. En aquest concert el Cor de
Noies estrenarà l'obra de Jordi Domènech, escrita expressament per a la formació, Els planetes, al
costat del professor de cant del Cor, el contratenor Oriol Rosés i el pianista del Cor, Josep
Surinyach. Pel que fa a la primera part del concert, el Cor de Noies interpretarà música del
Romanticisme, concretament lied alemany, i en molts casos arranjat expressament per a l’ocasió
per Jordi Domènech.
El curs es tancarà amb el ja tradicional Concert de Fi de Curs, al costat dels altres cors que
componen l’Escola Coral, i amb un concert al mes de juliol al Palau de la Música amb el Gloria
de Vivaldi.
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COR JOVE DE L’ORFEÓ CATALÀ
Format per uns 55 joves amb edats compreses entre 16 i 24 anys. Fa dos assajos setmanals, els
dilluns i dimecres, de 21 a 23 h. Els seus integrants reben una classe de cant setmanal en grups
reduïts. A més de la participació al tradicional Concert de Sant Esteve al Palau de la Música, al
Concert d’Any Nou i al Concert de Fi de Curs al Palau de la Música Catalana, participa en un
mínim d’un concert en els cicles que organitza la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música
Catalana. Durant el curs fa diverses actuacions per Catalunya i té dos caps de setmana de treball.
Director: Esteve Nabona. Pianista: Josep Buforn.

ACTIVITATS DEL COR JOVE PER AL CURS 2013-14
Al marge dels concerts propis de la casa, com el de Sant Esteve, Any Nou i Fi de Curs, les dues
activitats centrals del Cor Jove seran: l’actuació al MuTh (sala de concerts dels Petits Cantors de
Viena) i que portarà el Cor Jove a la capital d’Àustria els dies 24, 25 i 26 de gener (programa per
a cor i piano) i la col·laboració amb l’Ensemble Pygmalion de París, interpretant el Te Deum i la
Missa de Minuit de Charpentier, sota la direcció del seu titular, Raphaël Pichon, en el cicle
Constel·lació Palau 100 i del XXXVI Festival de Música Antiga de Barcelona, al mes de maig.
Abans, Cor Jove haurà participat en un concert al Palau amb l’Orquestra Nacional de Cambra
d’Andorra, amb obres de Ramon Humet (compositor resident del Palau de la Música 2013-14) i
Albert Guinovart.
El mes de juny, el Cor Jove participarà al concert dels Cors de Ciutat Vella al Palau de la Música,
al costat del Cor Juvenil de Ciutat Vella.
El mes de juliol participarà en un projecte d’intercanvi per cantar el Carmina Burana de Carl
Orff, conjuntament amb l’Ensemble Vocal Pro Musica (Portugal), amb concerts a Barcelona i
Porto els dies 15 i 19 de juliol, respectivament.
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2. LLENGUATGE MUSICAL
Per completar la pràctica coral, els cantaires reben una formació específica de llenguatge musical
amb la finalitat principal de treballar la lectura a vista i garantir una lectura fluida per fer front als
repertoris interpretats pels cors.
Els dos primers anys, en el Cor Petits de l’Orfeó Català, l’aprenentatge del llenguatge musical es
fa conjuntament amb l’assaig del cor, i a partir de Mitjans, els cantaires reben classes específiques
de llenguatge musical separades dels assajos.

L’Escola Coral consta de 8 nivells de llenguatge musical, que es cursen durant l’etapa infantil:
-Mitjans 1: 8 anys
-Mitjans 2: 9 anys
-Mitjans 3: 10 anys
-Infantil 1: 11 anys
-Infantil 2: 12 anys (final de grau elemental)
-Infantil 3: 13 anys
-Infantil 4: 14 anys
-Infantil 5: 15 anys (2n de grau mitjà)
Els alumnes són iniciats en l’educació de l’oïda, del ritme i de l’expressivitat musical a partir de la
cançó i posant una atenció especial a l’educació de la veu. El treball vocal es fa sobretot a partir
de cançons, però també amb petits exercicis i jocs per buscar l’extensió de la veu, la lleugeresa, la
ductilitat i l’afinació. La respiració i la consciència corporal es treballen conjuntament. Es treballa
l’afinació i el reconeixement auditiu des de l’escolta i la imitació, sobretot a partir de la seva
pròpia veu, però també amb l’ajuda d’alguns instruments. És també a partir de cançons que es du
a terme el treball rítmic i de pulsació i també fent moviments corporals, petites danses i
escenificació de les cançons.
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3. CLASSES DE CANT
En l’àrea juvenil, els cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies reben classes de cant per part d’un
equip de professors de cant que, coordinadament amb els directors de tots dos cors, treballa per
garantir un nivell vocal individual, de les cordes i del conjunt de cada cor. En l’etapa infantil és el
mateix director del cor qui dóna nocions de cant en petits grups durant els assaigs parcials. La
veu és l’únic instrument de l’escola, i els alumnes que desitgen estudiar algun instrument ho han
de fer a fora de l’Escola.

4. ESTUDIS MUSICALS COMPLEMENTARIS
A partir d’aquest curs s’ha establert un conveni de col·laboració entre l’Escola Coral de l’Orfeó
Català i l’Escola de Música del Palau. Gràcies a això, els nostres alumnes i cantaires tenen la
possibilitat de matricular-s’hi d’instrument amb avantatges especials.
Escola de Música del Palau
c/ Sant Pere Més Alt, 6 (davant del Petit Palau)
Tel. 93 268 25 10
www.escolademusicadelpalau.com
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5. EL PROJECTE CLAVÉ XXI
Des d’octubre del 2011, l’Escola Coral de l’Orfeó Català ha posat en marxa un projecte social i
educatiu que promou la creació de diversos cors al Districte de Ciutat Vella en entitats socials i
diverses escoles del barri. Aquests cors estan dirigits per directors de l’Escola Coral de l’Orfeó
Català, i en formen part nens i nenes del barri amb edats a partir de 6 anys. Cada cor fa un assaig
setmanal de 45 minuts.
En el curs 2013-14, el projecte integrarà els cors següents:
Entitats socials
Cor Centre Obert Esquitx 1
Cor Centre Obert Esquitx 2
Cor Centre Obert Esquitx 3
Cor Centre Obert Tria 1
Cor Centre Obert Glamparetes 1
Escoles
Cor Escola Sant Felip Neri 1
Cor Escola Sant Felip Neri 2
Cor Escola Sant Joan Baptista 1
Cor Escola Sant Joan Baptista 2
Cor Escola Salle Comtal 1
Cor Escola Salle Comtal 2
Cor Escola Salle Comtal 3
Cor Escola Sagrada Família Avinyó 1
Cor Escola Sagrada Família Avinyó 2
Cor Mitjans de Ciutat Vella
Cor Juvenil de Ciutat Vella

9

Es promouen els intercanvis entre els cors del barri i els cors de l’Escola Coral de l’Orfeó Català,
ja sigui mitjançant assajos conjunts o bé concerts conjunts celebrats al Palau en què participen
tots els cors del districte, com també els promoguts pel Districte de Ciutat Vella per mitjà de
l’Escola de Músics i la Fundació Xamfrà.
Amb el temps, es vol anar incrementant el nombre de cors del projecte amb el suport dels
mateixos cantaires dels cors de l’Orfeó i de l’Escola Coral, per la qual cosa, per segon any,
s’organitzarà un mínim de tres caps de setmana de formació per a directors.
Des del 2010 l’Escola Coral ha participat en projectes de cooperació internacional per al
desenvolupament, que ha portat els directors dels cors a fer tallers de cant coral i de formació de
directors a l’Índia (Fundació Mehli Mehta) i al Camerun (Bits Sense Fronteres), i a celebrar al
Palau concerts benèfics en els quals s’han interpretat repertoris d’aquests països.

6. CORS DE MARES I PARES DE L’ESCOLA CORAL
Amb esperit de fer un pas endavant de cara a la integració de les famílies en les activitats de
l’Escola Coral, el curs passat es va posar en marxa amb gran èxit el Cor de Mares de l’Escola
Coral sota la direcció de Buia Reixach. Després d’aquesta experiència, aquest curs també
s’engegarà el Cor de Pares.
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7. INFORMACIÓ GENERAL DE L’ESCOLA
EQUIP ARTÍSTIC I DOCENT

El govern de l’Escola Coral es divideix en la part docent (Equip Directiu) i l’administrativa
(Gerència). Les dues parts treballen conjuntament perquè funcioni correctament. L’Equip
Directiu és l’òrgan de govern de l’Escola Coral en la vessant pedagògica i organitzativa i està
integrat per:
Direcció: Esteve Nabona
Cap d’estudis: Glòria Fernández
Coordinació: Buia Reixach
Directors dels cors
Glòria Coma (Cor Infantil) / gcoma@palaumusica.cat
Glòria Fernández (Cor Mitjans) / gfernandez@palaumusica.cat
Esteve Nabona (Cor Jove) / enabona@palaumusica.cat
Mercè Pi (Cor Petits) / mpi@palaumusica.cat
Buia Reixach (Cor de Noies) / breixach@palaumusica.cat
Professors de llenguatge
Laia Armengol / larmengol@palaumusica.cat
Glòria Fernández / gfernandez@palaumusica.cat
Edwin Garcia / egarcia@palaumusica.cat
Mercè Pi / mpi@palaumusica.cat
Professors de cant
Elisenda Arquimbau (Cor Jove) / earquimbau@palaumusica.cat
Esteve Gascón (Cor Jove) / egascón@palaumusica.cat
David Hernández (Cor Jove) / dhernandez@palaumusica.cat
Anna Ollet (Cor Jove) / aollet@palaumusica.cat
Oriol Rosés (Cor Noies) / oroses@palaumusica.cat
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Pianistes
Laia Armengol / larmengol@palaumusica.cat
Josep Buforn (Cor Jove) / jbuforn@palaumusica.cat
Pau Casan (Cor Infantil) / pcasan@palaumusica.cat
Josep Surinyac (Cor de Noies) / jsurinyac@palaumusica.cat

EQUIP DE GESTIÓ

Gerència
Jordi Vivancos i Farràs / jvivancos@palaumusica.cat
Producció concerts
Teresa Vilarrubias / tvilarrubias@palaumusica.cat
Consergeria
Josep Maria Ambrós / jambros@palaumusica.cat
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QUOTES 2013-14
Per al curs 2013-14, amb l’aprovació de la Junta Directiva de l’Orfeó Català, es mantenen les
mateixes quotes mensuals del curs anterior, que estan molt subvencionades i que cobreixen una
part reduïda del cost total de l’Escola:
Matrícula: 50 € (pagament únic abans de l’inici del curs)
Cor Petits: 24 €
Cor Mitjans: 46 €
Cor Infantil: 60 €
S’ofereix la possibilitat als cantaires i a les famílies que ho desitgin, de ser protectors de l’Escola
Coral, amb una quota mensual més elevada i que estarà vinculada a una sèrie de
contraprestacions. Amb aquesta proposta s’ofereix la possibilitat als interessats d’implicar-se més
amb la institució i el projecte de l’Escola Coral.

SOCIS CANTAIRES
Tots els cantaires dels cors de l’Escola Coral, han de ser socis de l’Associació Orfeó Català, amb
una quota reduïda anual de 10 € (quantitat exclusiva per als socis cantaires). En el cas dels
cantaires del Cor Petits, Cor Mitjans i Cor Infantil, un dels pares o tutors també s’ha de donar
d’alta com a soci (categoria de soci ordinari, 60 € anuals). Per convertir-se en soci, s’ha de fer a
través del web del Palau de la Música (www.palaumusica.cat).
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INSTAL·LACIONS
L’Escola Coral de l’Orfeó Català està integrada a l’edifici del Palau de la Música Catalana, en la
part nova dissenyada per Oscar Tusquets que es va posar en funcionament el 2004.
Des del setembre de 2011, l’Escola ocupa la 3a, 4a i 5a plantes de l’Espai Segle XXI, amb una
recepció a la 4a planta, on també hi ha les aules 2 i 3, cadascuna amb un piano de paret i amb
una capacitat màxima per a 20 persones. A la 3a planta hi ha l’aula 1, amb una capacitat màxima
per a 40 persones, que també està equipada amb un piano vertical. A la 5a planta hi ha la sala de
professors i el despatx de la Gerència de l’Escola.

A les aules, que estan insonoritzades, s’hi fan les classes de llenguatge, els assaigs dels cors dels
més petits i algunes classes de cant. Aquestes aules també són utilitzades esporàdicament pels
cantaires de l’Orfeó Català per fer classes de cant individuals i assajos parcials del cor.
L’Escola Coral també utilitza altres espais del Palau de la Música per a la realització dels assajos
dels cors:
- La Sala d’Assaig del Soterrani, amb una capacitat per a 60 persones, on assagen el Cor Infantil,
el Cor Mitjans, el Cor de Noies i el Cor Jove, amb un piano de mitja cua.
- La Sala d’Assaig de l’Orfeó Català, amb una capacitat per a 120 persones, on assagen el Cor
Infantil, el Cor de Noies i el Cor Jove, amb un piano de gran cua.
- El Petit Palau, amb una capacitat per a 560 persones, on els cors fan assajos específics amb
altres cors i formacions instrumentals, amb un piano de gran cua.
Per als concerts de Sant Esteve, Any Nou i de Fi de Curs, l’Escola Coral utilitza la Sala de
Cambra, el Petit Palau i la Sala de Concerts del Palau de la Música Catalana.
Per a la majoria de les classes de cant dels cantaires del Cor Jove i del Cor de Noies, l’Escola
Coral disposa de cinc aules del Conservatori Professional de Música del Liceu a plaça
d’Urquinaona, que comparteix amb els cantaires de l’Orfeó Català.
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CALENDARI ESCOLA CORAL CURS 2013-14
Aquest calendari serveix com a referència només per a les classes de llenguatge musical i de cant,
com també per als concerts conjunts dels cors. Els directors de cada cor són els que decideixen
els dies d’assaig, que en funció de les necessitats de treball i les actuacions futures poden coincidir
en dies festius.
Les actuacions dels cors poden ser qualsevol dia de l’any, sobretot en festiu, en funció de les
necessitats i la demanda dels programadors. Malgrat tot, en els períodes de vacances de Setmana
Santa i durant el mes d’agost, per norma general no es programen actuacions.

12 de setembre

dijous

Inici de les classes

24 de setembre

dimarts

La Mercè

7 d’octubre

dilluns

Inici Cors de Ciutat Vella

12 d’octubre

dissabte

Festa del Pilar

1 de novembre

divendres

Festa de Tots Sants

4 de novembre

dilluns

Festa de lliure elecció

23 i 24 de novembre

ds. i dg.

Curs de Direcció a càrrec de directors de l’Escola Coral

6 i 8 de desembre

dv. i dg.

Festa de la Constitució i festa de la Immaculada

18 de desembre

dimecres

Assaig per a Sant Esteve. Tarda-vespre

19 de desembre

dijous

Assaig per a Sant Esteve. Tarda-vespre

21 de desembre

dissabte

Inici de les vacances de Nadal

21 de desembre

dissabte

Assaig per a Sant Esteve. Matí

23 de desembre

dilluns

Assaig general per a Sant Esteve. Tarda-vespre

26 de desembre

dijous

Concert de Sant Esteve.

8 de gener

dimecres

Inici de les classes del segon trimestre

11 de gener

dissabte

Concert d’Any Nou. 12 h. Petit Palau

3, 5, 10, 12 de febrer

dl., dc., dl. i
dc.

Proves de llenguatge musical

22 i 23 de febrer

ds. i dg.

Curs de direcció a càrrec de A. Grau, M. Guinand i E. Carrasco

12 d’abril

dissabte

Inici de vacances de Setmana Santa

22 d’abril

dimarts

Inici de les classes del tercer trimestre

28 d’abril

dilluns

Inici d’inscripcions a l’àrea infantil

1 de maig

dijous

Festa del treballador

2 de maig

divendres

Pont

per determinar

ds. i dg.

Curs de Direcció a càrrec de directors de l’Escola Coral

22 de maig

dijous

Concert del Cor Jove. Constel·lació Palau 100. 20.30 h Sala Concerts

23 de maig

divendres

Finalització d’inscripcions a l’àrea infantil

25 de maig

diumenge

Concert de Fi de Curs de l’Escola Coral. 12 h. Sala Concerts
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28 de maig

dimecres

Proves de llenguatge musical

30 de maig

divendres

Final de les classes de cant

1 de juny

diumenge

Concert Cor de Noies. Cicle Coral. 18 h Petit Palau

2, 4 i 11 de juny

dl., dc. i dc.

Proves de llenguatge musical

6 de juny

divendres

Proves d’accés a l’Escola Coral

9 de juny

dilluns

Segona Pasqua

14 de juny

dissabte

Concert del Cor Infantil. Cicle Coral. 20h, Petit Palau

15 de juny

diumenge

Concerts dels cors del barri. 12 i 18 h. Sala Concerts

20 de juny

divendres

Final de les classes

Dies per concretar de
juliol

dl. a dv.

Curs de Cant a càrrec de professors de cant de l’Escola Coral

CONCERTS
Els cors de l’Escola Coral realitzen concerts regularment durant els mesos lectius, i
esporàdicament, si s’escau, durant l’estiu. Aquests concerts, a cappella, amb acompanyament de
piano o amb grups instrumentals diversos, sovint amb un treball escènic, es fan al Palau de la
Música Catalana i arreu del país i a l’estranger. Cada cor té la seva pròpia programació. Hi ha un
mínim de tres concerts conjunts de tots els cors de l’Escola Coral al Palau: Concert de Sant
Esteve, Concert d’Any Nou i Concert de Fi de Curs.

El desplaçament als concerts de fora de Barcelona és amb autocar, que proporciona l’Escola
Coral. En la mesura possible, l’organitzador del concert ofereix una beguda i un entrepà després
de l’actuació del cor, i subministra aigua abans del concert. Els cantaires dels cors de l’Escola
Coral no reben mai cap dieta ni cap altre tipus de remuneració monetària. Quan és possible, els
cors perceben de l’organitzador un caixet que serveix per sufragar una part de les despeses que
genera el funcionament general de l’Escola Coral.
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VIATGES I INTERCANVIS
Des de l’Escola Coral es promouen viatges dels cors, gràcies a intercanvis amb altres cors. Els
cors acullen a les seves cases els cantaires dels cors convidats, i posteriorment els cors són acollits
a les cases dels cors receptors. Els viatges dels cors són a càrrec dels cantaires, tot i que si és
possible l’Escola Coral pot facilitar els desplaçaments.

CAPS DE SETMANA DE TREBALL
Es tracta d’estades de cap de setmana intensius que s’aprofiten per treballar a fons el repertori i
cohesionar el grup. El fet de dedicar dues jornades seguides de manera intensiva al cor fa que els
cantaires estiguin molt concentrats en l’activitat i alhora els permet eixamplar relacions amb la
resta de cantaires.
Els cors Petits i Mitjans fan un cap de setmana de treball durant el curs, les despeses del qual
(autocar, allotjament i manutenció) són a càrrec de les famílies. El Cor Infantil fa dos caps de
setmana de treball durant el curs, les despeses dels quals també són a càrrec de les famílies. El
Cor Jove i el Cor de Noies fan dos caps de setmana de treball, amb les despeses a càrrec de
l’Escola Coral.

ALTRES ACTIVITATS
A més dels assajos, concerts i caps de setmana de treball, aïlladament els diversos cors duen a
terme enregistraments, participen en concursos, treballen amb directors convidats i participen en
activitats vinculades al Projecte Social.
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UNIFORMES DE CONCERT
Tots els cantaires de l’Escola Coral, per norma general, han de portar uniforme en les actuacions
públiques del cor. Cada cor en té el seu. En els cors de l’àrea infantil, són els mateixos cantaires i
les seves famílies els que s’encarreguen d’aconseguir-lo. Els uniformes dels cantaires del Cor Jove
i del Cor de Noies són proporcionats per l’Escola Coral, i quan deixen el cor, han de retornar
l’uniforme a l’Escola Coral en bones condicions. Les sabates, negres i tancades, les aporta cada
cantaire.
És responsabilitat de cada cantaire transportar-lo i mantenir-lo en perfecte estat. La imatge dels
cors en concert ha de ser pulcra i impecable. És responsabilitat de cada cantaire oferir una imatge
personal polida, acurada i respectuosa amb el públic.

ASSISTÈNCIA A LES CLASSES, ASSAIGS, CONCERTS I
ACTIVITATS
L’Escola Coral de l’Orfeó Català és un projecte subvencionat integrat per només 180 cantaires
entre 6 i 24 anys, que està conduït per professionals de primer nivell en l’àmbit coral que
procuren una formació integral, vocal i humana, i que al mateix temps ofereix als seus membres
oportunitats de fer actuacions al Palau de la Música, a Catalunya i a l’estranger. Cada any, molts
infants i joves no poden accedir al projecte de l’Escola Coral per manca de places. En el marc
d’aquesta oferta de primer nivell, des de l’Escola s’exigeix a tots els seus membres una
disponibilitat i flexibilitat horària que garanteixin l’èxit del projecte pedagògic i artístic. La no
assistència injustificada o reiterada a les classes, assajos, concerts i altres activitats del cor, pot
comportar el fet de deixar de formar part de l’Escola Coral.

REPERTORIS
Es procura que en el transcurs del pas per l’Escola Coral els cantaires tinguin l’oportunitat de
cantar la màxima diversitat de repertoris corals, amb atenció especial al repertori coral català i
clàssic.

PARTITURES
Les partitures i la carpeta que utilitzen els cantaires en assajos i concerts són propietat de l’Orfeó
Català i responsabilitat de cada cantaire. Les partitures són proporcionades per l’Escola Coral i
s’han de retornar al final de cada producció.

INVITACIONS
En els concerts dels cors al Palau de la Música, cada cantaire, per norma general, pot comptar
amb una invitació, que es reparteix a cada cantaire prèviament a l’actuació. En els concerts
interns de l’Escola Coral d’Any Nou i de Fi de Curs, el nombre d’entrades és superior. Per als
concerts que els cors duen a terme fora del Palau de la Música, per norma general l’Escola Coral
no proporciona invitacions als cantaires ni a les famílies, i són aquestes pel seu compte les que les
han d’obtenir del programador. Per als concerts que el Palau de la Música ofereix en els seus
cicles, els cantaires poden demanar una invitació fins a dues setmanes abans del concert i se’ls
reservarà en funció de la disponibilitat.
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ASSEGURANÇA
Els cantaires de l’Orfeó Català gaudeixen d’una assegurança de responsabilitat civil que els
cobreix en casos d’accident, sinistre i d’altres durant els viatges i concerts tant a dins com a fora
del Palau de la Música.

DRETS D’IMATGE
Els cantaires de l’Orfeó Català cedeixen els seus drets d’imatge a l’Associació Orfeó Català, de
manera que aquesta pot difondre material gràfic o audiovisual on apareguin els cantaires del cor.
Al final del document s’adjunta el document de cessió de drets d’imatge.

PROVES D’ACCÉS, EL PAS A L’ÀREA JUVENIL I L’ACCÉS AL COR
DE L’ORFEÓ CATALÀ
Cada any l’Escola Coral obre el procés d’inscripció en línia mitjançant el web del Palau (del 29
d’abril al 24 de maig) per accedir als cors de l’àrea infantil. Els aspirants han de fer una prova per
accedir-hi que se celebra al mes de juny. Als aspirants que per manca de places no poden entrar a
l’Escola Coral, se’ls ofereix la possibilitat de cantar en algun dels cors del barri.
Els interessats a formar part dels cors de l’àrea juvenil, poden sol·licitar-ho durant tot el curs
emplenant un formulari existent al web del Palau.
Per passar de l’àrea infantil a la juvenil, és requisit imprescindible haver acabat el llenguatge
musical. Els cantaires del Cor Infantil poden manifestar la seva preferència per anar al Cor Jove o
al Cor de Noies, tot i que la decisió última és de l’Escola Coral, en funció de les veus i les
necessitats de cada cor.
Amb l’àrea juvenil s’acaba el pas per l’Escola Coral i els interessats a formar part de l’Orfeó
Català han de fer una prova de nivell amb el director de l’Orfeó Català.

DADES DE CONTACTE
Escola Coral de l’Orfeó Català
Palau de la Música Catalana
C/ Palau de la Música, 4-6. 08003 Barcelona
Per informar d’absències, retards o incidències de darrera hora respecte de les classes i els assajos
que es fan a les aules de la 3a i 4a plantes de l’Escola, cal contactar amb Josep Maria Ambrós (93
295 72 39).

Per a qüestions de funcionament, activitats dels cors i de les classes, els directors dels cors són els
únics interlocutors de l’Escola amb els cantaries (Cor Jove i Cor de Noies) i les famílies (Cor
Petits, Cor Mitjans i Cor Infantil).
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