Barcelona the Mediterranean WSCM
11th World Symposium on Choral Music
The Colors of Peace

Del 22 al 29 de juliol de 2017 Barcelona serà la capital del cant coral mundial,
acollint l’11 Simposi Mundial de Música Coral, organitzat conjuntament per la
Federació Catalana d’Entitats Corals (FCEC) i la International Federation of Choral
Music (IFCM).

Què és un Simposi Mundial de Música Coral ?
Info: www.wscm11.cat / wscm11@fcec.cat

El Simposi consisteix en una trobada mundial de directors, compositors,
professionals de la música, editors i amants de la música coral. Cada tres
anys en una ciutat diferent del món, i durant una setmana, aplega els directors i els
cors més prestigiosos del món per promoure l’excel·lència artística, la cooperació i
l’intercanvi, oferint concerts de molt alt nivell, a més de seminaris, tallers, conferències, taules rodones, exhibicions, sessions de lectura coral i masterclasses.
Per al cant coral català serà una oportunitat única !

Quines ciutats han acollit Simposis Mundial fins ara ?
1987 Viena, Àustria
1993 Vancouver, Canadà
1999 Rotterdam, Holanda
2005 Kyoto, Japó
2011 Puerto Madryn, Argentina

1990 Helsinki, Finlàndia
1996 Sydney, Austràlia
2002 Minneapolis-St.Paul, Estats Units
2008 Copenhagen, Dinamarca
2014 Seül (Corea)

Un Simposi és un aparador que mostra el millor i el més actual del món coral mundial,
durant una setmana. El 2017 aquest aparador el tindrem a Barcelona, és una
oportunitat que no podem desaprofitar !

Com serà el Simposi de Barcelona
• Es podrà participar al Simposi sencer (del 22 al 29 de juliol) o bé a la 		
primera meitat (del 22 al 25 de juliol) o a la segona meitat (del 26 al 29 de
juliol).

Diferents estructures, sons, tècniques, que seran l’essència dels concerts,
tallers, conferències i taules rodones que es presentaran al Simposi. La música
coral juga un paper fonamental en la construcció d’un món de pau, fomentant
l’harmonia i el respecte mutu, la solidaritat i la barreja de diferents cultures.
Volem contribuir a aquest noble objectiu amb l’expressió més humana de la
música: Cantar !

• Es realitzarà a l’Auditori de Barcelona, a l’ESMUC i a la Universitat Pompeu
Fabra (Campus Ciutadella).

Les múltiples conferències que es durant a terme al llarg del Simposi tindran
com a element principal un d’aquest eixos:

• Proposta inicial d’horaris:

•
•
•
•

		
		
		
		
		
		
		

8:30 Cant Comú
9:30 Seminaris/Conferències/Masterclasses/Taules Rodones
12:30 Petit concert
13:00 Dinar
14:30 Seminaris/Conferències/Masterclasses/Taules Rodones
17:00 Concert de gala
21:00 Concerts a la ciutat

• Els Seminaris/Conferències/Masterclasses/Taules Rodones seran 		
simultanis i es repetiran. Cada participant s’haurà d’inscriure prèviament.
• En finalitzar el termini d’inscripció pels cors convidants i pels conferenciants,
hem superat totes les expectatives: 147 cors han sol·licitat poder ser
seleccionats per a ser cor convidat al Simposi, de 47 països diferents ! I
s’han rebut 165 inscripcions per a conferències, algunes amb més d’una
proposta ! La Comissió Musical tindrà feina per fer la selecció final dels 24
cors i 40 conferenciants que acabaran conformant el programa del Simposi
de Barcelona.
• A més, durant tot els dies el Foyer de l’Auditori acollirà una Exposició de
Música Coral, amb editorials, festivals i empreses especialitzades d’arreu
del món que exposaran els seus productes.

Qui es pot inscriure al Simposi de Barcelona ?
Directors, Compositors, Estudiants de Cant, Música o Direcció, Cantaires, i
qualsevol persona que s’interessi per la música coral i que vulgui gaudir
durant uns dies escoltant els millors cors de tot el món i assistint a conferències
i seminaris sobre els temes més actuals al voltant de la música coral.
L’11è Simposi Internacional de Cant Coral té com a lema: “Els colors de la
pau”. Els colors simbolitzen el pluralisme de la vida coral internacional.

Quina és la connexió entre el passat i el present en la creativitat coral?
Com es poden seguir formant els directors ?
Qui construeix el cor i com?
De quins recursos extra musicals addicionals disposem?

El Simposi estarà obert també a la ciutat de Barcelona i a Catalunya. A la nit, els
cors convidats del Simposi, faran concerts a sales tan emblemàtiques com el
Palau de la Música Catalana, l’Auditori Caixa Fòrum, la Basílica de Santa Maria del
Pi, i la Sagrada Família, entre d’altres. Així mateix es vol que aquests mateixos
cors puguin actuar en diferents auditoris i festivals d’arreu de Catalunya.
Es preveu una assistència de més de 3000 participants !

Perquè no t’ho pots perdre ?
Xavier Baulies, Cap del Comitè Artístic del Simposi:
“Experimentar amb molta intensitat, extensió i diversitat el significat de
l’excel·lència coral. L’actuació dels millors cors actuals ens farà sentir la profunditat expressiva que és capaç d’aconseguir l’instrument musical inigualable
de la veu en la seva forma coral. El programa previst de conferències, tallers i
exposicions, on s’exposaran i debatran idees innovadores i inspiradores, ens
serviran per a la necessària millora contínua de la música coral.“
Lluís Gómez, Vice-President de la FCEC i membre del Comitè Administratiu
del Simposi :
“El millor de la música coral mundial per gaudir!!!”
Raimon Romaní, Cap de l’Equip Tècnic de la FCEC i membre del Comitè
Artístic del Simposi :
“Veureu el què es mou a nivell internacional, veureu 24 dels millors cors del
món, sentireu en directe noves sonoritats corals, adquirireu coneixements i
idees per millorar, podreu formar-vos a les classes magistrals i conferències,
tindreu una fira de partitures i llibres a disposició, coneixereu nous repertoris…”
Josep Vila Casañas, membre del Comitè Artístic del Simposi:
“Poques ocasions hi ha a la vida d’escoltar un darrera l’altre cors de tanta qualitat
presentant programes interessantíssims.”

