REQUISITOS DE
PARTICIPAÇÃO

Corearte Barcelona 2020

O XIV Festival Internacional de Coros Corearte
Barcelona 2020 será realizado na cidade de Barcelona
e região entre 19 e 25 de outubro de 2020.

Idiomas do Festival
Categorias

Português, espanhol e inglês.

Convidamos grupos corais profissionais e amadores de
todas as categorias: coros de crianças, jovens, adultos,
religiosos, comunitários, de institutos, clubes ou
universidades, assim como coros de câmara ou grupos
vocais.
Cantores também podem participar individualmente
em condições especiais (solicite mais informações à
organização). O Festival NÃO É COMPETITIVO.

Requisitos de participação

Os coros que desejarem participar da décima
quarto edição do "Corearte Barcelona 2020", devem
enviar para a organização:
• Formulário de inscrição, disponível em nosso site,
no link abaixo:
https://www.corearte.es/inscripcion/
• Breve currículo do coral e do seu maestro
• Gravação recente (vídeo ou link do youtube), com
duas obras do seu repertório
• Foto recente do grupo e do maestro

Prazos

Formulário de Inscrição
Deverá ser enviada por e-mail até o dia 15 de maio
de 2020.
Resposta ao Formulário de Inscrição
A organização responderá por e-mail, até o dia 20
de maio de 2020, informando se o grupo foi
selecionado e confirmando sua participação no
Festival.
Lista confirmada da delegação
A lista de pessoas da delegação (cantores e
acompanhantes) deve ser confirmada até 01 de
setembro de 2020. Depois dessa data nenhuma
alteração será aceita

E-MAIL
administrador@corearte.es

Oficinas
As Oficinas de Canto Coral são muito
importantes para o Corearte, por isso é uma
das atividades em que somos mais
atenciosos. Elas dão aos cantores a
oportunidade de trabalhar com maestros de
renome internacional e compartilhar os
ensaios com os participantes de outros
grupos e países.
As oficinas são realizadas em 4 sessões de 3h.
(Total de 12 horas de formação).
A fim de aproveitar ao máximo as oficinas, os
participantes devem estudar e aprender os
temas que serão enviados previamente aos
grupos, permitindo que o maestro da oficina
se concentre no estilo e nas questões
interpretativas da música, e não no solfejo.
Haverá um ensaio geral, para o concerto de
encerramento, com todos os participantes do
Festival. Nesse concerto de encerramento
serão apresentados os trabalhos realizados
nas oficinas.

Concertos
Os locais para a realização dos concertos são
escolhidos pela sua qualidade acústica e pelo

Programação

seu reconhecimento cultural e/ou

As atividades do Festival começarão na segunda-feira, 19 de
outubro, às 15:00 horas. Solicitamos aos grupos que cheguem
antes do referido horário.

cantarem em locais emblemáticos da cidade de

A programação final do festival será definida conforme as
inscrições dos grupos forem confirmadas. A programação abaixo
é provisória e pode sofrer pequenas alterações.
• Segunda-feira - 19/10: Oficinas de boas vindas e concerto de
abertura
• Terça-feira - 20/10: Oficinas de formação, visita a Barcelona e
concerto
• Quarta-feira - 21/10: Visita e apresentação na Abadia de
Montserrat e Oficinas de formação
• Quinta - 21/10: Visita a Barcelona e concerto
• Sexta-feira - 22/10: Oficinas de formação, concerto em Barcelona
• Sábado - 23/10: Oficinas de formação, concerto de
encerramento, cerimônia de encerramento
• Domingo - 24/10: Café da manhã e despedida do Corearte
Barcelona 2020

arquitetônico, proporcionando assim uma
oportunidade para os coros participantes de
Barcelona, como a Abadia de Montserrat, a
Cripta de la Sagrada Família, o Mosteiro de
Valldonzella e o Parque Güell, entre outros.

Repertório e Instrumentos
O Festival oferecerá um piano ou teclado
eletrônico, dependendo do local do concerto,
além de congas, cajón e um conjunto de
percussão. Se o coro precisar de outros
instrumentos eles devem ser trazidos pelos
participantes. Alguns locais não permitem a
amplificação de instrumentos. Consulte a
organização.
O repertório para as diferentes apresentações
no festival deve ser enviado até o dia 10 de
agosto de 2020.
A organização enviará com antecedência para
cada coro os locais e duração de cada

E-MAIL
administrador@corearte.es

apresentação nos concertos.

PREÇOS
Gratuidade

Preços

Cada membro das delegações participantes deve pagar € 500
(quinhentos euros) como taxa de inscrição, incluindo os
maestros do coral.
Essa inscrição deve ser paga em três parcelas, de acordo com
o cronograma indicado abaixo:

Cronograma de pagamento

· 15 de junho 2020
· 15 de agosto 2020

(30%)
(30 %)

150 €
150 €

· 19 de outubro 2020

(40 %)

200 €

Total

500 €

O Maestro dos corais com mais de 25 cantores participando
do Festival estará isento do pagamento da taxa de inscrição.
Esta gratuidade será considerada para um único Maestro por
coro e corresponde apenas à taxa de inscrição (€ 500). Se o
Maestro optar por ficar em um quarto duplo ou individual, ele
deverá pagar a diferença correspondente.
O não cumprimento do cronograma de pagamento e o envio
de informações e materiais solicitados anteriormente levarão à
perda irrevogável desta gratificação.

Esses valores são por pessoa e em euros.
Na última parcela (no momento da chegada em Barcelona) as
despesas extras, caso solicitadas pelos membros do coral,
como quartos duplos, dias extras, transporte, translado, etc,
devem ser pagas com dinheiro em espécie (euros).

Alterações e cancelamentos

Caso um dos participantes que já efetuou parte do

pagamento tenha que desistir de sua vinda ao Festival, depois
do o dia 15 de agosto de 2020 poderá transferir o valor pago
para um novo membro do coral ou acompanhante. Em caso
de cancelamento definitivo, será cobrada uma taxa de 150

O que inclui?

euros.

· Credenciamento
• Alojamento em hotel de três ou quatro estrelas em
quartos triplos e / ou quádruplos, em Santa Susanna
(Barcelona).
• Meia pensão (café da manhã e almoço ou jantar,
dependendo das atividades programadas).
• Oficinas de canto coral com 12 horas de duração.
• Concertos em espaços de qualidade acústica própria
para música coral.
• Espaços para ensaios particulares do grupo (sujeito a
disponibilidade).
• Dossier de participação no Festival, com encarte do
festival e material impresso de turismo.
• Certificados de participação no Festival e oficinas.

• Passagens aéreas ou transporte terrestre.
• Transporte durante o Festival (deve ser negociado com a
organização).
• Entradas para museus, visitas e outras atividades
culturais ou recreativas com cobrança de ingresso.
• Seguro

Estes serviços estão incluídos no custo da inscrição, não
utilizá-los NÃO implica em redução no custo da mesma.

Não estão incluídos

A organização do Festival tem um Seguro de
Responsabilidade Civil obrigatório para o evento, mas não
assume responsabilidade em caso de acidentes e / ou
doenças que possam ocorrer durante o evento, portanto,
é obrigatório que cada participante viaje com seu seguro
de saúde individual.

E-MAIL
administrador@corearte.es

