
La Xª edició del Festival Internacional Residències de Música de Cambra amb l’Associació d’Amics per la Música de Cambra de Godella obri 

convocatòria per a intervindre cantant en un concert participatiu en l’oratori La Creació de Joseph Haydn que tindrà lloc al  

Teatre Capitoli de Godella el 15 de juliol de 2018 a les 20:00 hores. 

La producció està oberta a totes les persones que tinguen certa experiència coral o formació vocal o musical. El programa s’interpretarà amb 

partitura. El nombre de places és limitat. El preparador del cor serà el mestre Josep Ramon Gil Tàrrega. 

El concert serà interpretat pel cor participatiu amb l’orquestra del Festival formada per músics del Palau de les Arts, altres professionals i joves talents, 

dirigits pel mestre Joan Enric Lluna. 

Les persones interessades en participar en el projecte han d’inscriure’s a través del formulari d’inscripció fins el 25 de maig de 2018, per a 

Informació addicional pots posar-te en contacte a través del correu electrònic participatiugodella@gmail.com. 

En base al grau d’acreditació d’experiència i/o de coneixements musicals els candidats seran seleccionats directament o, en els casos que la 

organització ho considere convenient, seran convocats a la realització d’una audició com a part del procés selectiu. En ambdós casos, els sol·licitants 

seran avisats a través del correu electrònic fixat en la inscripció. Les audicions es realitzaran el dissabte 9 de juny en el Casino Musical de Godella. 

REPERTORI: Les persones convocades per a l’audició han de cantar un fragment de lliure elecció de l’oratori La Creació de Joseph Haydn. 

L’acceptació definitiva dels participants s’establirà en funció del resultat de l’audició i del nombre de cantants necessaris per a cada corda. 

Si el nombre de sol·licituds és superior al de les places disponibles, es farà un sorteig que determinarà de manera aleatòria els cantants 

admesos i els que hi restaran en llista d’espera. 

El resultat del procés de selecció es comunicarà als sol·licitants per correu electrònic a partir del 11 de juny de 2018. 

La quota per drets de participació és de 30 euros. Aquest import inclou les sessions de treball i una entrada per a qualsevol dels 

concerts, de lliure elecció, d’aquesta setmana de música de cambra. 

L’abonament d’aquesta quota es farà efectiva al número de compte Triodos: ES52 1491 0001 2130 0009 8395“Associació d’Amics per  la Música 

de Cambra de Godella”, a partir del moment en que l’organització confirme al sol·licitant que ha sigut seleccionat, tot tenint de termini fins el 

15 de juny de 2018. 

Per aquelles persones que no han cantat mai “La Creació”, s’ofereixen sessions de treball per cordes prèvies als assajos de cor. 

El lloc dels assajos serà en el Conservatori de Música de Godella. L’acceptació de participar en aquest projecte implica el compromís d’assistència a totes les 

sessions de treball planificades amb el cor i amb l’orquestra (els assajos per cordes són opcionals). 

La versió de la partitura que es va a utilitzar és la de C.F. Peters i també es proporcionarà informació sobre 

material d’àudio per a preparar més còmodament l’obra. 

El concert forma part de la programació de la X edició del Festival Internacional Residències de Música de Cambra de Godella. 

JUNY 

Dissabte 16 

16:00 - 17:00 - Contralts 

17:00 - 18:00 - Sopranos 

18:30 - 19:30 - Tenors 

19:30 - 20:30 - Baixos 

Dissabte 23 

16:00 - 17:00 - Baixos 

17:00 - 18:00 - Tenors 

18:30 - 19:30 - Contralts 

19:30 - 20:30 - Sopranos 

JUNY Dissabte 30 17:00 - 21:00 

JULIOL 

Diumenge 1 10:00 - 14:00 

Dissabte 7 17:00 - 21:00 

Diumenge 8 10:00 - 14:00 

JULIOL 

Dijous 12 19:00 - 22:00 

Dissabte 14 10:00 - 13:00 

Diumenge 15 17:00 - 19:00 

Concert Diumenge 15 de Juliol a les 20:00 
PATROCINEN 

COL·LABOREN 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdayAJsXlbdM-sDslD2hNN_3VyPRl6OIzk_69f6Qt6-Z3c3iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdayAJsXlbdM-sDslD2hNN_3VyPRl6OIzk_69f6Qt6-Z3c3iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdayAJsXlbdM-sDslD2hNN_3VyPRl6OIzk_69f6Qt6-Z3c3iA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdayAJsXlbdM-sDslD2hNN_3VyPRl6OIzk_69f6Qt6-Z3c3iA/viewform

