
 
 
Finalitats 
-Facilitar un punt de trobada entre corals i donar oportunitats d’actuar en públic. 
-Donar a conèixer el Premi Reus de Composició, potenciar-ne la utilització i relacionar la trobada amb els actes de 
convocatòria i lliurament de premis. 
 
Data de la Trobada 
-La trobada serà anual. Per a l’any 2014 serà el dissabte 5 d’abril. 
 
Condicions de participació 
-La trobada està oberta a totes les corals infantils pels grups de mitjans i grans (8 a 15 anys) 
-També hi són convidades les corals escolars, tant de centres de primària i instituts, com d’escoles de música o 
conservatoris. 
 
-Les corals es podran inscriure fins el dia 15 de febrer a l’adreça:   trobadacorals@tinet.cat 
Després d’haver enviat la sol·licitud de participació se’n confirmarà l’acceptació segons el nombre de corals 
inscrites. Es tindrà en compte l’ordre de recepció de les sol·licituds. Un cop aceptades, s’enviarà a cada coral els 
horaris i la relació d’espais on actuarà. 
 
-Les despeses de desplaçament aniran a càrrec de les corals. L’organització convida les corals al dinar i berenar el 
dia de la Trobada. 
 
-Les corals enviaran el repertori que cantaran amb la durada total del programa, que no ha de superar els 30 minuts. 
En el repertori cal que s’hi inclogui obligatòriament almenys una de les obres publicades al Premi de Composició. 
Les podeu trobar al cançoner virtual  http://www.reus.cat/serveis/can%C3%A7oner-i-premi-any-1985  
 
-L’organització posarà a disposició de les corals un piano o teclat en cas que el necessitin pel seu repertori. En cap 
cas es proveïrà pianista acompanyant. 
 
-Durant tot el dia, cada coral tindrà un acompanyant de l’organització per guiar-les als llocs on podran deixar els 
efectes personals, als espais on cantaran, passejar per Reus i solucionar els problemes que puguin sorgir. Aquest 
acompanyant no tindrà responsabilitat directa sobre els cantaires. 
 
-Les corals cal que tinguin vigent una assegurança per les seves activitats i desplaçaments. 
 
Activitats 
-Les corals oferiran actuacions individualment en diferents locals de la Ciutat amb entrada gratuïta. Prèviament 
oferiran un tast del seu repertori en espais oberts (places i diversos racons del centre històric de Reus) 
 
-L’organització promourà l’assistencia de les corals com a espectadors de les actuacions  d’altres corals. 
 
-Com a cloenda de la Trobada, totes les corals cantaran una cançó comuna que s’enviarà prèviament a les entitats 
participants. Durant aquest acte, un any es convocarà el Premi de Composició, i l’altre any es lliuraran els premis. 
 

Organitzat per l’IMAC i corals de Reus 
 
 



 

           
       Baixada al centre de la Ciutat                    Actuacions a places 

         
  Actuacions a places                                  Dinar i temps lliure  

           
         Assajos                 Concerts / Lliurament de premis 
 

 


