LLEIDA CANTA A L’OLI
Benvolguts cantaires,
A mig trimestre, ara que tenim el curs encetat i encarem els assajos
cap a la tradició nadalenca, ens posem en contacte amb vosaltres per
informar-vos que l’organització de LLEIDA CANTA A L’OLI avança a bon
ritme i animar-vos a fer la inscripció si no ho heu fet encara.
La trobada, que celebrarem el 13 de març del 2016 a les Borges Blanques, compta amb tot el suport del Consell Regulador de la DO Oli Les
Garrigues, de l’Ajuntament de les Borges Blanques i d’una bona colla
d’entitats de la ciutat.
Programa
Després d’un bon esmorzar entre les oliveres de l’ermita de Sant Salvador, farem un passeig per les Borges Blanques cantant en indrets
singulars com el Museu Macià, una premsa antiga, el molí de la cooperativa, la plaça porxada o l’església. Serà un maridatge de cants i d’oli,
de música i gastronomia, amb l’acompanyament de grups de cultura
popular. El cant comú serà a l’emblemàtic Terrall i després compartirem
dinar i sobretaula al pavelló de l’oli, moment de convivència entorn la
taula i d’animació en forma de body percussion.
Preinscipcions
A hores d’ara tenim una quinzena de corals inscrites, de Ponent i d’altres
contrades catalanes. Us animem a apuntar-vos a l’aplec musical, cultural i gastronòmic, enviant un correu a coralmaristes@gmail.com
Ens heu de confirmar:
· una persona d’enllaç (correu electrònic i telèfon)
· previsió d’assistència entre cantaires i acompanyants (una estimació)
· si les sabeu, les 2 cançons que cantareu aquell diumenge
Durant el mes de febrer serà el moment de fer les inscripcions definitives, amb el pagament corresponent (12 euros per assistent cantaire o
acompanyant) i la confirmació de dades.
Cant comú
Ens heu demanat les cançons del cant comú. Seran tres: els Segadors,
Volem Pa amb Oli (us adjuntem la peça harmonitzada per l’ocasió) i
l’Himne de Lleida Canta que estrenarem a la capital de l’oli i encara estem acabant d’escriure. Us trametrem la partitura abans de Nadal sens
falta. Serà un cant senzill i proper, molt nostre.
Per qualsevol dubte restem a la vostra disposició.
A cantar i estimar a desdir. Salutacions,
Coral Maristes Montserrat
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