LLEIDA CANTA A L’OLI
Lleida, 1 de setembre de 2015
Benvolguts cantaires,
Obrim les portes d’un nou curs i el cant coral forma part de la nostra agenda, potser per
primer cop, potser un any més, però amb l’entusiasme del primer dia. Arreu del país som
molts que coincidim en aquesta activitat de gaudir cantant en colla i ja sabeu que des de fa
un temps hem posat al calendari una trobada per coincidir i xalar plegats. Parlem del Lleida
Canta que aquest curs arriba a la 7a edició i té una novetat: canvia la tardor per les portes de
la primavera.
Si us ve de gust ens veurem el diumenge 13 de març a les Borges Blanques per celebrar el
Lleida Canta a l’Oli. Comptem amb el suport i implicació del Consell Regulador de la DO
Les Garrigues, l’Ajuntament de les Borges Blanques i la Federació Catalana d’Entitats Corals.
Junts cantarem, coneixerem patrimoni de les Garrigues i ens endinsarem en la història i la
cultura de l’oli, aquest producte tan nostre i tan bo... com la música mateixa. Fixeu-vos que
hi podem trobar força coincidències perquè qui “canta els seus mals espanta” i “oli d’oliva,
tot mal esquiva”.

Avenç del programa
9.30 h esmorzar a l’ermita de Sant Salvador, benvinguda, passeig-concert per diferents escenaris de les Borges Blanques relacionats amb l’olivera i l’oli, cant comú al Terrall
15.00 h dinar de germanor al pavelló municipal. Sobretaula de body percussion
17.45 h acte de cloenda, agraïment a les corals i hora dels adéus

Preinscripcions
Ja ho sabeu que “d’olives i glans tantes en cullen els petits com els grans”. Per tant ara només cal que us hi afegiu, que animeu a familiars i amics a venir, i farem del 13 de març una
festassa musical i gastronòmica, per llepar-se’n els dits! Teniu raó, falta molt temps, però és
temps de programacions i ens agradaria que afegíssiu el Lleida Canta al vostre calendari.
Per fer-ho plàcid com una bassa d’oli, abans d’acabar l’any, necessitaríem la confirmació
d’assistència de la vostra coral i les dos peces que cantareu a la trobada. També el telèfon
i correu electrònic d’un responsable de l’entitat. Recordeu que el format del diumenge és
dinàmic, una passejada per les Borges Blanques. Per tant les peces s’han d’interpretar a
capella. Podeu ajuntar-vos amb una coral veïna i/o amiga per cantar plegats.
Entre el gener i febrer farem les inscripcions formals i el pagament. Ja enviarem una altra
carta explicativa amb més detalls. De moment, a fer la preinscipció!
A principis d’octubre us enviarem les partitures del cant comú perquè pugueu afegir-les al
repertori del curs si s’escau.

Informació
Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a coralmaristes@gmail.com o trucant
al 608658940 (Josep Maria).
Totes les novetats del Lleida Canta les trobareu a www.coralmaristes.cat
Que aquest curs que comença demanant “pa amb oli”, nacionalment parlant, estigui carregat
de cants i d’estima.
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