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COR GOSPEL DE LES ESCOLES DE MÚSICA DEL CONSERVATORI DEL LICEU

El repertori gospel anirà acompanyat d’un conjunt instrumental i del Cor Gospel de l’Aula, i 
estarà dirigit per Ramón Escalé.

ASSAIG: 
Dissabte 16 d’abril a l’Auditori del Conservatori Superior de 9:30 a 11:30h
CONCERT: 
Diumenge 8 de maig al Palau de la Música Catalana. 
Assaig general de 9:30 a 11:30h. Concert: 12h

REPERTORI DE LA CANTATA: 
· Asinbonanga
· Going up younder
· Jesús be a fene around me
· Praise his holy name
· Speak to me
· You’ve got a friend

COM ASSAJAREM LA CANTATA?
1. Cada nen/a tindrà les cançons en format partitura i amb només la lletra. Podran triar la   
millor manera per repassar-les a casa.
2. Si ens faciliteu un correu electrònic, us farem arribar la música amb la melodia corresponent.
3. També us enviarem links on podreu veure com funciona més o menys la cançó. Diem més o 
menys, perquè les cançons estan arranjades i hi haurà cosetes que no seran iguals. El més 
important és que es quedin amb l’essència de la cançó, és a dir, si és alegre, trista,…
4. Tots cantaran amb el cor. D’entrada no hi haurà solista.
5. A les classes treballarem la melodía, el ritme, les dinàmiques i l’estructura de les cançons.
6. A casa cal estudiar les lletres de les cançons, i si en tenen ganes, cantar-les a sobre de la 
música.
7. Les 3 primeres cançons se les hauran d’aprendre abans de Nadal, i les 3 següents per 
després de Nadal.
8. I sobretot, cal que els vostres �lls i �lles s’ho passin bé, a la vegada que aprenen un nou estil 
de música i la tècnica del cant coral.

Segons com vagi el ritme d’aprenentatge de la cantata, destinarem un o dos dies més en cap 
de setmana per assajar conjuntament amb els grups de dimarts i dijous. Informarem amb 
temps per tal us pugueu organitzar.

Per a qualsevol dubte restem a la vostra disposició.

Moltes gràcies i molta música!


