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S’informa al comitè de direcció que el director de mecenatge, Albert Roure,
deixarà la organització per incorporar-se el proper dia 1 d’octubre com a cap
de comunicació del FC Barcelona. El comitè li dona l’enhorabona i li desitja
molta sort i èxits en la seva nova etapa professional.
S’ha cancel·lat definitivament el concert que el pianista Christian Zimerman
havia de fer al Palau de la Música al no trobar una data alternativa per a la
seva actuació. Es posaran en marxa els mecanismes habituals per a la
comunicació d’aquesta cancel·lació i per la devolució dels diners
de les entrades venudes.
Es prendran els passos necessaris per assegurar els concerts de la temporada
2015/16 que siguin susceptibles de cancel·lació.
L’any 2015 finalitza el període inicial del pla estratègic i s’ha demanat al
comitè de direcció la col·laboració en la elaboració del nou pla estratègic.
Properament es donaran els detalls de la participació dels departaments de la
casa.
El dia 9 de setembre a la Plaça St. Jaume es farà l’acte institucional de
celebració de la diada que no es podrà fer el dia 11 de setembre al coincidir
amb el primer dia de la campanya electoral. L’Orfeó Català i el Cor de
Cambra hi actuaran.
El cor Jove actuarà el dia 11 de setembre a la manifestació que es farà a la
meridiana de Barcelona.
L’hora de començament i d’acabament dels assajos de l’Orfeó Català
s’avancen mitja hora, així doncs, l’assaig començarà a les 8:30 i acabarà a les
10:30 del vespre.
El dilluns dia 14 de setembre comença el curs de l’escola coral.

Les informacions i dades contingudes en aquest document tenen caràcter reservat i no podran
ser divulgats o utilitzats fora del propi àmbit de l’organització, a excepció de requeriment legal.

