Barcelona, gener de 2019

Estimats cantaires,
Ens fa molta il·lusió el vostre interès a formar part de la sisena promoció del Cor Jove Nacional
de Catalunya 2019.
A continuació us anotem els detalls de les proves de selecció. L’audició consistirà en:
•
•
•
•

Una obra lliure preparada (ària, lied, cançó, oratori, etc.) amb acompanyament de piano.
L’organització posarà un pianista a la vostra disposició en el moment de la prova, però
si ho preferiu, podeu portar el vostre.
L’obra obligada: “Festí Nocturn” de Ricard Lamote de Grignon (Barcelona, 1899-1962).
Cal preparar l’obra completa i amb text. El director marcarà el tempo i el pianista
acompanyarà tocant les veus que faltin.
Una lectura vista.
Si el tribunal ho demana, algunes vocalitzacions i/o exercicis de reconeixement melòdic
o harmònic.

La documentació que haureu de presentar el dia de la prova és:
•
•
•
•

Contracte d’acceptació de les condicions de participació.
Autorització dels pares o tutors legals (només els cantaires menors de 18 anys al
moment de fer l’audició).
Carta de motivació (extensió màxima de 1000 paraules).
Fotocòpia del DNI.

L’organització informarà de l’horari d’audició per correu electrònic als candidats. Els cantaires
candidats hauran de confirmar la seva participació en les audicions en aquest e-mail:
cjnc@mcc.cat
El Moviment Coral Català es reserva la possibilitat de canviar els horaris i el lloc de l’audició amb
previ avís a tots els candidats, si les circumstàncies ho requereixen.
Recordeu que les dates previstes per a l’encontre són del 15 al 26 de juliol a la Catalunya central,
amb concerts a diferents ciutats del país, i, excepcionalment, el 6, 7, 8 i 13 de març de 2020 per
un concert extraordinari a Barcelona. La participació en les proves implica l’acceptació de les
condicions de participació en el Cor Jove Nacional de Catalunya que trobareu a la pàgina web
(www.cjnc.cat).
Esperem veure-us a tots i totes ben aviat.
Rebeu una cordial salutació,
L’equip del Cor Jove Nacional de Catalunya
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