Taula de contingut
Tal dia com avui fa...
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El Punt Avui - 18/07/2017

Trobada mundial de cant coral a Barcelona
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El Punt Avui - 15/07/2017

Barcelona reunirà els 24 millors grups internacionals de cant coral l’última setmana de juliol
Regió 7 - 15/07/2017
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 4

O.J.D.: 22388

TARIFA: 684 €

E.G.M.: 110000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: PUNT DE VISTA

18 Julio, 2017

Tal dia
com
avui fa...

1
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Operació Catalunya
De Alfonso va donar informació
falsa al jutge sobre Mas i Pujol.
Va informar el magistrat i el
fiscal del cas Palau sobre
suposats comptes a Suïssa.
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Traspàs polèmic

La comissió Estat-Generalitat
activa la ponència per fer
efectiu el traspàs del servei de
Rodalies de Renfe abans del
2008.

20
anys

Aïllar HB

La decisió d’aïllar HB després
de l’atemptat de Miguel Ángel
Blanco fa que comenci a perdre
poder municipal també a
Navarra.

PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 38

O.J.D.: 22388

TARIFA: 684 €

E.G.M.: 110000

ÁREA: 107 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURA Y ESPECTACULOS

15 Julio, 2017

Trobada
mundial de
cant coral a
Barcelona
Redacció

BARCELONA

Barcelona acollirà per primera vegada del 22 al 29
de juliol el Simposi Mundial de Música Coral, l’onzena edició d’aquest esdeveniment de referència internacional.
Hi seran presents els
vint-i-quatre millors cors
del món de setze països diferents, escollits entre
prop de cent cinquanta
formacions d’arreu del
món. L’organització preveu que arribaran més de
2.500 participants, entre
cantaires i acompanyants.
Entre els cors, n’hi haurà dos de catalans, el cor
infantil Amics de la Unió,
de Granollers, i el Cor Vivaldi. Petits Cantors de
Catalunya, de Barcelona.
Sota el lema Els colors
de la pau les jornades oferiran concerts de “molt alt
nivell”, seminaris, tallers,
conferències, taules rodones i classes magistrals.
L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música i
la Sagrada Família seran
la seu d’alguns dels cinquanta concerts, com
també les esglésies de Santa Maria del Pi, Sant Pere
de les Puel·les, Santa Maria de Gràcia i el Conservatori del Liceu i el CaixaForum. ■
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PAÍS: España

FRECUENCIA: Diario

PÁGINAS: 39

O.J.D.: 5571

TARIFA: 378 €

E.G.M.: 34000

ÁREA: 90 CM² - 10%

SECCIÓN: CULTURES

15 Julio, 2017

Barcelona reunirà
els 24 millors grups
internacionals de
cant coral l’última
setmana de juliol
EFE BARCELONA

Barcelona serà la seu de l’‘olimpíada’ mundial de cant coral entre
el  i el  de juliol. Els  millors
cors a escala internacional, dos
d’ells catalans (Cor Infantil Amics
de la Unió de Granollers i Cor Vivaldi. Petits Cantors de Catalunya), participaran en un esdeveniment que reunirà unes . persones dels cinc continents.
L’onzena edició del Simposi
Mundial de Música Coral serà un
aparador d’aquest tipus de música, procedent de  països diferents, i de les noves tendències
que estan aflorant, amb els millors directors d’aquest àmbit. A
més dels  cors participants, seleccionats d’entre  formacions
presentades de  països, s’ha
convidat dos cors: I Muvrini, de
Còrsega, i el Vesna Children’s
Choir, de Rússia.
L’Auditori de Barcelona, el Palau de la Música o la Sagrada Família acolliran alguns dels cinquanta concerts, així com les esglésies de Santa Maria del Pi, Sant
Pere de les Puel·les, Santa Maria
de Gràcia o el Conservatori del Liceu i el Caixafòrum.
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