
CORAL DE L’AMCV
MEMÒRIA: JUNY 2016 – JUNY 2017

PREVISIÓ: SETEMBRE 2017 – JUNY 2018



14 sopranos         18 contralts 8 tenors           8 baixos

48 cantaires. 5 baixes i 4 altes.

• 18 de juny 2016 – CONCERT ÒPERA A CASTELLBISBAL.

– Estrena de l’òpera Orfeo i Eurídice. 4 cors, prop de 120 cantaires, orquestra
molt justeta. Experiència complicada.
– Musicalment valia la pena l'esforç. Vestuari i attrezzo fet i pagat pels
participants.
– 45 cantaires de l’AMCV, excel·lent participació. Bona entrada de públic.





• 30 de juny i 1 juliol 2016 – CONCERT AL CASTELL

– Primer concert al castell sense partitures i en italià. Superació d’un repte.
– Molt bona actuació musical. Satisfacció general per la feina ben feta.

• 2 de juliol 2016 – CONCERT ÒPERA A TARRAGONA
– Repetició de l’òpera Orfeo i Euridice.
– Molt poc espai pels cantaires, calor, un desmai.



• 11  de setembre de 2016 – DIADA DE CATALUNYA
– Concert conjunt amb la Banda a la Plaça de l’Ajuntament.
– Bona presència de cantaires.
– Tarima d’actuació molt petita, cantem a terra.

• 12  de novembre de 2016 – CONCERT FESTES SANT MARTÍ
– Per primera vegada la coral participa a les festes de Sant Martí, convidats
per la Coral Escaladei organitzadora de l’esdeveniment, on també va participar la
coral Sons de Pau.
– 4 cançons del repertori I la cançó conjunta ‘Omnia vincit amor’.
– Molt bona presència de cantaires.
– Deficient sonorització.



• 19 de novembre de 2016 – Concert de Santa Cecília

– Concert a l’Ateneu de Cerdanyola amb la Banda de l’Agrupació.
– Musicalment acceptable. 1 cançó del repertori i 4 d’estrena: ‘Blue Moon’,
‘Tonight’, ‘Cabaret’, ‘Tothom voldria ser un gat Jazz’. El ‘The sound of Music’,
també d’estrena, el vàrem fer conjuntament amb la Banda.
– Molt bona assistència de públic.
– Assistència coral sopar: cantaires + acompanyants.



• 30 de desembre de 2016 – Concert de Cap d’Any
– Concert a l’Ateneu de Cerdanyola amb la Banda de l’Agrupació.
– Repertori típic nadalenc. 4 cançons del repertori i 2 noves: ‘El Rústec
Villancet’ i ‘Sant Josep se fa Vellet’. Vam fer el ‘Nadal Blanc’ conjuntament amb la
Banda i el públic.
– Molt bona assistència de públic.

• 25 i 26 de febrer de 2017– CAP DE SETMANA DE TREBALL
– A la casa de colònies Vespella a Gurb (Osona).
– Preparació de la Trobada de Corals.
– Es continua valorant com a molt positiva aquesta activitat. Festa de carnaval
engrescadora.
– El menjar de la casa de colònies millora, però no enamora.





• 1 d’abril de 2017 – 8a.Trobada de Corals
– Concert a l’Ateneu de la Coral de l'AMCV, la Coral Lo Lliri de l’Ametlla del
Vallès, la coral Amatza de Sestao i la coral Rocafort de Sant Julià de Lòria
d’Andorra. Per properes trobades, màxim 3 corals.
– Molt bona organització de l’esdeveniment.
– Concert de pagament 3€. Públic justet ½ d’aforament. 1 peça del repertori i 3
noves: ‘El Testament d’Amèlia’, ‘Calme des nuits’ i ‘Every Time we say goodbye’.
La peça conjunta: ‘Adiemus’.
– Musicalment molt satisfactori, per alguns el millor concert de la Coral.
– S’estrena sonorització de l’Ateneu amb millors micros i condicions tècniques
adaptades a les corals. Excel·lent.
– La Coral estrena vestuari, té força acceptació.



• 7 de maig de 2017 – Concert de Festa Major del Roser
– Concert amb la Banda de la Agrupació.
– Estrena de la coral a les Festes del Roser de maig.
– 3 peces del repertori: ‘Kids’, ‘Adiemus’ i ‘The sound of Músic’.
– Musicalment acceptable. Prova de so deficient. Pèssima sonorització.

• 30 de juny 2017 – Concert Castell 2017
– Concert amb la Banda de la Agrupació i la Coral Tornaveu de Gavà.
– Repertori complicat per l’anglès. Bones expectatives.



• 11 de setembre de 2017: Concert de la Diada a Cerdanyola.
• 30 de setembre de 2017: Concert a Castellbisbal. Repertori Castell.
• 18-25 de novembre de 2017: Concert de Santa Cecília.
• 30 de desembre de 2017: Concert de Cap d’Any de l’AMCV.
• Març de 2018: Cap de setmana de treball/colònies.
• Setmana Santa 2018: Possible concert fora de Cerdanyola.
• Abril/Maig de 2018: Concert Trobada de Corals.
• 29 de juny de 2018: 17è Castell.
• 25 juliol-5 d’agost de 2018: Europa Cantat XX Tallinn 2018 (Estonia).

PREVISIÓ CORAL 2017-2018



BANDA DE L’AMCV
(MEMÒRIA I PREVISIÓ)

JUNY 2016 – JULIOL 2018



30 de juny / 1 de juliol de 2016 – UN CASTELL DE CONTE

- Gran assistència de públic. 1.900 persones.
- Mai s’havia fet un concert així a Cerdanyola.
- Repertori molt ambiciós. Estrena de ‘Tristany i Isolda’ i
‘Orfeu i Eurídice’.
- El fet de repetir el concert va fer que divendres tot sortís
molt més rodat.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS



11 de setembre de 2016 – CONCERT DIADA A CERDANYOLA

• Banda i Coral. Estrena de la Irene com a titular.
• Primer concert de la temporada. Calorada. 

19 de novembre de 2016 – CONCERT DE SANTA CECÍLIA

- Primera producció de la Irene com a directora.
- Repertori de musicals americans.
- ‘The Sound of Music’ arranjada expressament per la Irene 
i la Marta Urzaiz per fer amb la Coral.
- Banda compensada i còmoda amb el repertori.
- Excel·lent assistència de públic. Sopar posterior.



30 de desembre de 2016 - CONCERT DE CAP D’ANY
- Molt bona assistència de públic. Esdeveniment molt consolidat.
- Banda més petita que a Santa Cecília. Motiu: per Nadal, alguna gent
surt de vacances o torna a casa.
- Estrena de la suite de ‘Harry Potter’. No era fàcil.
- La resta del repertori, el típic de les dates nadalenques.
- L’any que ve s’incorporarà alguna nova peça.

5 de gener de 2017 – CAVALCADA DE REIS
- Data difícil, com sempre. Pocs músics.
- Falta de rodatge en cercavila.
- Poca llum, molta humitat i molt soroll.
- L’actuació més multitudinària de l’any.



15 de gener de 2017 – TRES TOMBS A CERDANYOLA
- Es va fer la llum en relació amb la Cavalcada de Reis.
- Va anar bé fer un assaig només de cercavila, sobretot pels novells.
- Banda molt més nombrosa, amb el curs en marxa un altre cop.
- Molt bon temps i molta gent al carrer.



22 de gener de 2017 - TRES TOMBS A RIPOLLET
- 30 músics el dia gros. 12 el dia de la presentació. Ens hem d’esforçar.
- Falta de coordinació al principi de l’actuació. Era molt d’hora.
- Actuació llarga, però pagada a l’instant. Tracte exquisit.
- Molta gent al carrer.



29 de gener de 2017 - TRES TOMBS A LLIÇÀ D’AMUNT
- 34 músics. Molt ordenats. Bona coordinació interna.
- Ens van confirmar l’actuació un cap de setmana abans.
- Poca gent al carrer, recorregut estrany.
- Tot apunta a que repetirem l’any que ve.



18-19 de febrer de 2017 – TRAGINERS DE BALSARENY

- Actuació molt important: és la festa de Tres Tombs més multitudinària
de Catalunya.
- Dos dies: dissabte xaranga de gent jove i diumenge la Banda sencera.
- Ens van posar autocar.
- Actuació dura. S’ha de matinar i són moltes hores.



5 de març de 2017 – TRES TOMBS A CASTELLBISBAL
- Actuació nova d’enguany, també. Ja es va intentar l’any 2016.
- Falta de coordinació de l’organització al principi.
- Autogestió: la Irene no va poder dirigir aquest cop.
- Tres Tombs de veritat, però curtets.



23 d’abril de 2017 – CONCERT DE SANT JORDI

- Estrena dels Quadres d’una Exposició, de Mussorgski.
- Actuació conjunta amb la JOC, que va fer l’Arlésienne.
- ¾ d’entrada a l’Ateneu. Prou bé considerant el pagament.
- Ànims de repetir una producció així. Teixit associatiu.

7 de maig de 2017 – CONCERT DEL ROSER DE MAIG

- Refregit de musicals que es van fer per Santa Cecília.
- Actuació conjunta amb la Coral de l’AMCV.
- Moltíssima gent de públic, com sempre.
- So millorable. Ja ens hem queixat a l’Ajuntament.



PROPERES ACTUACIONS DE LA BANDA

• 18 de juny de 2017 – PROCESSÓ DEL CORPUS A RIPOLLET

• 30 de juny de 2017 – POP I ROCK AL CASTELL



•11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya.
•30 de setembre, producció ‘Pop i rock al Castell’ a Castellbisbal.
•18/25 de novembre a les 19:00h – Santa Cecília. Gratuït.
•30 de desembre al vespre – Concert de Cap d’Any. Gratuït.
•Gener, febrer, març 2018 – Temporada de Tres Tombs.
•Primavera 2018 – Canvi Sant Jordi per ‘Concert de Primavera’.
•Principis maig de 2018 – Festa Major Roser de Maig.
•Divendres 29/06/18 o 06/07/18 – 17è CASTELL.

PREVISIÓ BANDA 2017-2018


