Cantem en família
Desenvolupament del projecte
Projecte de cant coral familiar impulsat per l’Associació d’Amics de la Coral Levare
OBJECTIU: Realizar un concert en el que hi puguin cantar famílies senceres (pares,
mares, fills, filles, avis i àvies) amb el suport de músics professionals i dels cantaires de
la Coral Levare i del cor Xics Levare.
ADREÇAT A: S’hi pot apuntar tothom qui ho vulgui, de forma gratuïta, i no calen
coneixements previs de cant. Es promou que s’hi apuntin famílies senceres per tal que
puguin compartir l’experiència tots els membres de la família, sigui quina sigui la seva
edat (es recomana que la canalla tingui com a mínim 6 anys).
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE: Es programaran un total de 10 dies de treball
repartits entre el Local de Ribes i el Centre Cívic de Roquetes (en funció de la
participación de cantaires de cada nucli). Es faran assaigs pacials i assaigs generals.
Sempre hi podran assistir les famílies complertes. Quan calgui fer assaigs només amb
adults, hi haurà assistents de direcció que s’encarregaran de treballar amb la canalla.
En aquest projecte es proposa fer un repàs a les cançons dels últims 70 anys, justament
els anys en els que han viscut els pares, mares, fills, filles, avis i àvies que les cantaran.
Es preveu interpretar el concert dues vegades (una a Ribes i una a Roquetes) i que hi
pugui asistir el màxim de públic posible.
La Coral Levare i el Cor Xics Levare serán la base de l’agrupació coral que es formarà i
donaran suport a les veus que s’apuntin al projecte. A cada assaig hi haurà
acompanyament de piano i, de cara als concerts que es preveu celebrar (un a Ribes i
l’altre a Roquetes) hi haurà l’acompanyament d’un grup de cinc o sis músics
professionals.
La dirección del projecte será a càrrec de la directora de cors i mestra de música
Meritxell Tarragó.
La Coral Levare ja fa anys que està establerta a Ribes i recentment s’ha constituït com a
Associació. Un dels seus objectius principals és promoure el cant coral i la música en
general. Amb aquesta proposta es pretén organitzar un concert en el que, a més de la
Coral Levare i un grup de músics professionals, hi pugui participar de forma gratuïta
tothom qui tingui ganes de cantar, promovent especialmente la participación de famílies
senceres, amb membres de diferents edats. L’experiència d’assistir a un concert coral és
molt rica, però participar-hi cantant és inoblidable i crea uns lligams emocionals intensos
entre els participants.

Cantem en família
PRESSUPOST
Direcció
3.360 €
Pianista
1.680 €
Músics
2.400 €
Arranjaments/partitures 1.000 €
Coral Levare
5.000 €
Assistent direcció
1.000 €
Gestió
560 €
TOTAL

15.000 €

Detall:
Direcció: 240 € per sesssió (14 sessions)
Pianista: 120 € per sessió (14 sessions)
Músic: 120 € per sessió (4 sessions) Es preveuen 5 músics
Coral Levare: el pagament a la Coral Levare i al Cor Xics Levare será en
forma de subvenció de part de la quota que paga cada cantaire.

