DELTEBRE, 29 D’ABRIL DE 2018

Lleida, 8 de gener de 2018

Xeic, bon any tinguem, amics cantaires!
Encetem el 2018 amb il·lusió.
Il·lusió, malgrat tot, per cantar i estimar. Il·lusió per fer camí
personal i camí col·lectiu amb la motxilla plena de cançons.
Qui canta els mals espanta i ens ho prenem al peu de la lletra. Com sabeu, a finals d’abril el Delta de l’Ebre ens espera
per escoltar les nostres cantarelles. Volem sintonitzar la vida
de les corals d’arreu de Catalunya amb l’arròs, el riu, la desembocadura, les bandes de música, la cultura i el parlar d’un
indret singular i preciós del nostre país.
Ara que comencem l’any, si encara no ho heu fet, és el moment de marcar el 29 d’abril a l’agenda de la vostra coral,
orfeó, cor. La 9a edició del Lleida Canta tindrà lloc a Deltebre. Ens hi espera un poble amb els braços oberts i un
paisatge de primera. Ah, i una gastronomia única.
Què farem aquell diumenge?
Imagina’t cantar descalç a la platja, passejar entre les dunes,
sentir les jotes, conèixer matuteros, plantadors i sirgadors...
compartir una bona paella entre cantaires d’arreu de Catalunya. Tenim fato i només tenim un dia. Estem acabant de
dibuixar el programa amb les entitats i l’Ajuntament de Deltebre. I promet, perquè els escenaris són fantàstics i la gent
acollidora encara més.

Així que només cal...
· animar cantaires i familiars i amics per omplir autocars aquell
diumenge.
· preparar dos o tres cançons (ja us ho concretarem més endavant, quan tinguem els nombres des corals inscrites). Poden
ser del vostre repertori actual i si a més a més tenen relació
amb el món del Delta, millor encara.
· afegir aquestes tres cançons del cant comú: Carrilet de la Cava,
Himne del Lleida Canta i els Segadors (les podeu descarregar
del web www.coralmaristes.cat dins l’espai Lleida Canta)
· i, si és el cas, reservar allotjament per les Terres de l’Ebre i així
aprofitar el viatge més enllà del diumenge.
Oco, molt important...
· preinscripció: de moment tenim una vintena de corals pre-inscrites. Si encara no ho heu fet, envieu un correu a coralmaristes@gmail.com indicant una persona de contacte amb telèfon
i correu electrònic.
A mig febrer rebreu la carta amb el programa detallat i les indicacions per fer les inscripcions formals amb el corresponent
pagament. De moment, però, necessitem tancar les preinscripcions per afinar quants serem. Així que animeu-vos i cap
al Delta!
Una forta encaixada. Cantem i estimem.
Coral Maristes Montserrat

Per qualsevol dubte: coralmaristes@gmail.com

