
2005

somphònics
cor infantil i juvenil



És un projecte

paral·lel al festival

(a)phònica de Banyoles que

té per objectiu la creació d’un cor infantil

i juvenil per a tots els joves de Catalunya.

El cor actuarà dins el festival i tindrà

continuïtat  amb altres estades, nous

concerts i edicions del festival

(a)phònica.

somphònics
cor infantil i juvenil



És el primer grup coral català creat expressament

pel festival (a)phònica que treballarà per

temporades i projectes concrets, aprofitant les

èpoques de descans.

?somphònics

De la vitalitat, el treball i els esforços que des de fa temps s’estan

portant a terme a Banyoles, projectant la vocació musical dels joves

a partir de la veu i el cant coral.

?

Als joves músics d’entre 10 i 16 anys d’arreu de Catalunya que

volen conviure i fer música plegats formant part d’un gran

instrument: el cor infantil i juvenil (som)phònics 05.

Estudiants de música, cantants de corals infantils, juvenils i

qualsevol jove interessat pel cant amb veu blanca.

?

És el festival de la veu que se celebra a la ciutat de Banyoles la

penúltima setmana de juny. (a)phònica és un festival de qualitat

musical que prioritza la veu sobre els altres instruments i que

busca els escenaris més adients per a cada actuació.

Han passat pel festival Paco Ibáñez, Jaume Sisa, Cor Madrigal, Cor

Vivaldi, Gospel Souls, Cor Hodereitz, entre molts altres.

?



 Donar un servei musical, coral i expressiu als

joves de Catalunya i aprofundir en la interpretació

musical vocal.

 Treballar un repertori original de gran qualitat, amb professio-

nals del cant i la direcció coral de prestigi nacional i internacional.

 Viure un festival musical des de dins, conèixer altres formacions

vocals, escoltar el seu treball en els assaigs i en format concert.

 Gaudir de la música i la convivència en un marc incomparable:

el Pla de l’Estany, envoltat d’un espai natural i aprofitant les noves

infrastructures culturals de la ciutat de Banyoles.

Director (som)phònics 05, Òscar Boada, director de

Cor Vivaldi, i un dels directors més reconeguts del

nostre país.

Director artístic, David Costa

Directora adjunta, Glòria Garcés

Producció, gestió i manejament, Alter Sinergies SLL

Organitza, Ajuntament de Banyoles, Àrea de Cultura.

(a)phònica, Festival de la Veu de Banyoles

somphònics05
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La proposta es diferenciarà en dues parts i es basarà en obres

com les següents:

PRIMERA
Enfocada en la construcció del nou instrument:

Friday Afternoons (Benjamin Britten)

Ave Maria (Francisco Ibàñez)

Lift thine eyes (Felix Mendelssohn)

Swinging the night away (Jay Althouse)

Nigthtingale (Jay Althouse)

Lullaby of birdland (George Shearihg)

Can you hear me (Bob Chilcott)

SEGONA
Es combinarà el treball musical amb l’escènic.

The Golden Vanity (Benjamin Britten) Òpera per a veus blanques

Tot aquest repertori es mostrarà públicament l’últim dia del Festival

(a)phònica 2005, el 26 de juny al Teatre Municipal de Banyoles.

L’organització vetllarà per la continuïtat del projecte donant-lo a

conèixer i programant actuacions dins l’any natural en què ens

trobem.

Director (som)phònics 05, Òscar Boada, director de

Cor Vivaldi, i un dels directors més reconeguts del

nostre país.

Director artístic, David Costa

Directora adjunta, Glòria Garcés

Organitza, Ajuntament de Banyoles, Àrea de Cultura.

(a)phònica, Festival de la Veu de Banyoles

Producció, gestió i manejament, Alter Sinergies SLL
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A l’Alberg de Banyoles, a pensió completa, situat
al barri vell a un minut a peu de l’Ateneu.

L’organització del Festival ha organitzat un camp
de treball on els seus participants i monitors
proposaran activitats culturals i/o bé acompanya-
ran els cantants al concert mentre duri el Festival.

Està organitzat de la següent manera:

Dos caps de setmana de treball previs al Festival:
• 14, 15 i 16 de maig (és festiu) de 2005
• 4 i 5 de juny de 2005

Tres dies durant el Festival:
• 24, 25 i 26 de juny de 2005
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A l’Ateneu-Centre Municipal d’Estudis Musicals,
a la plaça Major de Banyoles.



220 euros, que inclou cinc nits a Banyoles amb pensió completa
de tots els dies, les classes musicals, el monitoratge professional
i el seguiment constant per vetllar per la convivència i la qualitat
de la veu. També permet l’entrada a tots els concerts i activitats
del Festival de forma gratuïta.

?

Telefonant al 972 576 049 o escrivint a
info@altersinergies.com, donant a conèixer el

teu interès vers el projecte i donant la següent
informació: nom complet, població, adreça, telèfon,

e-mail, edat, escola de música o coral on cantes, instrument
que estudies si és el cas.

Ingressant l’import de somphònics al següent compte corrent:

Alter Sinergies, SLL

Banc de Sabadell 0081 0097 28 0001094211
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Organitza:

AJUNTAMENT DE BANYOLES

Producció, gestió i manejament:


