Serveis

Què oferim a les corals?
- Intercanvis d'actuacions i cantades entre les entitats asociades. Tant a nivell nacional com
internacional.
- Promoció de les entitats corals associades, actuant com a representant en la contractació
de concerts
- Assesorament técnic musical, legal i institucional així com aquell degut al compliment,
com a entitats sense ànim de lucre, de les obligacions fiscals.
- Important fons de partitures degudament catalogades a disposició dels nostres Associats.
- Possibilitat d'incorporació de nous elements musicals : treball amb bandes de música,
cobles i orquestres... Novedosa experiencia que en els darrers anys ha estat molt ben rebuda
per els cantaires i asolint gran éxit en les seves actuacions arreu de Catalunya.
- Recursos económics provinents de les quotes de la Delegació Territorial, que multipliquen
i potencien les activitats que cada delegació pot organitzar augmentant les possibilitats de
presencia i protagonisme de cadascuna de les entitats corals asociades. Suport per iniciatives
de formació de direcció coral i educació de la veu.
- Poder participar en les Macrocoral tant d'homes com mixtes amb la ferma voluntat de
compartir els seus cants i vivencies, realitzant periodícament actuacions amb l'objectiu a mig
termini de poder tenir una presencia efectiva i regular de carácter internacional.
- Rebre trimestalment cadascun dels seus cantaires i de manera gratuita l'AURORA,
publicació oficial de la Federació aixi com poder utilitzar-la com a portaveu i órgan d'expresió
col·lectiu.
- Participar i col·laborar en esdeveniments organitzats i/o participats per la Federació.
- Experiències de treball conjunt entre les nostres corals i les orquestines de les escoles
municipals de música.
- Oferir orientació per enregistraments de discs compactes pel que fa a estudis de
gravació, fabricació, consultes a SGAE, drets d'autors i tramitació de subvencions. La
Federació, actuant amb segell propi, Veus Clavé, pot gestionar millors preus i garantir els drets
a les corals.
- Correu electrònic gratuït per a totes les entitats corals federades.

Què oferim als ajuntaments?
- Espectacles culturals diferents i exclusius per les vostres cel·lebracions, cicles musicals i
actes institucionals, una nova manera de gaudir de l'art popular convertint la festa la cultura
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musical.
- Més de 200 Entitats Corals amb 5.600 cantaires de totes les contrades catalanes aporten
a les seves actuacions els sentiments més vius de la música de tradicional catalana
- Corals mixtes d'entre 120 i 150 cantaires que combinat amb especial sensibilitat les seves
veus amb la música de banda, cobla o orquestra interpreten un extens repertori de les peces
més rellevants de la música tradicional i Coral de Catalunya.
- Coral d'homes d'entre 60 i 100 cantaires amb un extens repertori caracteritzat per la força
i l'esperit de les seves veus que "a capella" a amb acompanyament de Banda o Cobla seran el
plat fort de la vostra festa.
- Concerts conjunts amb les nostres macrocorals d'homes i mixtes amb:
- Banda Municipal de Barcelona
- Orquestra de Cambra d'Acordions de Barcelona
- Associació Banda de Sabadell
- Banda de Música de Manresa
- Banda de Música d'El Prat de Llobregat
- Banda de Música d'Amposta
- Cobles
- Trobades i concentracions d'Entitats Corals que donaran a les diades festives de la vostra
població un caire de Cultura Popular omplint carrers i places dels seus cants de festa Més
tradicionals, Caramelles, Nadales, etc... Més de 60 actuacions de les Macrocorals en diferents
ciutats i poblacions dels Països Catalans (Barcelona, Girona, Perpinyà, Menorca, Manresa,
Vilafranca del Penedès, Lleida,ect...) centenars de concerts realitzats l'any 1.999 per les
entitats corals i el Reconeixement de les principals institucions catalanes, Generalitat de
Catalunya, Diputacions, ect... reforçat par l'acollida del públic assistent a tots ells, seguren
l'encert de la vostra elecció.
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