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INSTRUMENTS OF TIME AND TRUTH
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PARTICIPANTS INDIVIDUALS  
I CORS PARTICIPANTS

Direcció
Edward Higginbottom

· Diumenge 15 de desembre de 2019 · 
· 19 h ·

Palau de la Música
VALÈNCIA

C O N C E R T S  P A R T I C I P A T I U S

El Messies



CALENDARI

OCTUBRE Dissabte 5 de 17 a 21 h assaig

Diumenge 6 de 10 a 14 h assaig

Dissabte 26 de 17 a 21 h assaig

Diumenge 27 de 10 a 14 h assaig

NOVEMBRE Dissabte 16 de 17 a 21 h assaig

Diumenge 17 de 10 a 14 h assaig

Dissabte 30 de 17 a 21 h assaig

DESEMBRE Diumenge 1 de 10 a 14 h assaig

Dimarts 10 de 17 a 21 h assaig

Dissabte 14 a les 19 h assaig general

Diumenge 15 a les 19 h CONCERT

D R E T S  D E  PAR T I C I PA C I Ó

Drets de participació: 33 €

Este import inclou les sessions de treball, la partitura de l’obra per a les 
persones que participen per primera vegada en este projecte i l’entrada 
per al concert que cada cantaire necessita per accedir al seient assignat al 
Palau de la Música. 

El pagament s’ha de fer efectiu quan es comunique la participació  
definitiva.

R E S U M  D E  DAT E S

C O N C E R T S  P A R T I C I P A T I U S 

El Messies
G.F. Händel

Si hi vols participar, t’hi pots inscriure fins  
al dia 17 de maig de 2019. 

T’agradaria cantar El Messies de Händel amb una gran orquestra i 
un director de renom al Palau de la Música de València? 

Data límit d’inscripció: 17 de maig

Dia de les audicions: 25 de maig

Comunicació de la participació: a partir del 12 de juny,  
per escrit

Inici dels assaigs: 5 d’octubre

Assaig general: 14 de desembre

Concert: 15 de desembre

P R O C É S  D E  S E L E C C I Ó

Per tal de garantir el bon funcionament del projecte, es farà una audició 
als aspirants que l’organització considere convenient. Les persones con-
vocades, que se citaran expressament, han de dur preparats els números 
corals següents d’El Messies:

• “And the glory of the Lord”
• Un segon número de l’obra, de lliure elecció

Les audicions tindran lloc al Palau de la Música, el dia 25 de maig 
de 2019.

L’acceptació definitiva d’un participant s’establirà en funció dels 
criteris següents: 

• S’admetran tots els candidats que es presenten per primera vegada 
al programa de concerts participatius, sempre que s’hagen consi- 
derat aptes. 

• La resta de places, que han de tindre una proporció de veus  
equilibrada, s’adjudicaran mitjançant un sorteig celebrat davant no-
tari entre els aspirants que hagen cantat en projectes anteriors de  
l’Obra Social ”la Caixa”. 

El nombre de places és limitat. 

S E S S I O N S  D E  T R E BAL L

És imprescindible l’assistència dels participants a totes les sessions de treball planificades.

Formulari on-line

La participació definitiva en aquest projecte es comunicarà per escrit a 
partir del 12 de juny de 2019.

https://cloud.news.obrasociallacaixa.org/form1?lang=ca&idf=MesiasVal19


Nom ................................................................................................... 
Cognoms ...........................................................................................
Document d’identificació: NIF   NIE   Passaport   
Núm. de document ............................................................................

Veu: Soprano   Contralt   Tenor   Baix    

Data de naixement:            /           / 
Professió............................................................................................
Domicili ............................................................................................
...........................................................................................................
Població ............................................................................................
CP.......................................................................................................
Telèfon ..............................................................................................
Adreça electrònica ............................................................................

Has cantat en alguna edició dels concerts participatius de la  
Fundació Bancària ”la Caixa”?   Sí   No   

En cas afirmatiu, especifica l’obra o obres i l’any o anys (cinc úl-
times col·laboracions)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Experiència coral
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Formació vocal
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Formació musical general
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Signatura i data:

El Messies
Formulari on-line

C O N C E R T S  P A R T I C I P A T I U S 

G.F. Händel

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Per favor, emplena les dades sol·licitades en este formulari i envia’ns-el abans del dia 17 de maig de 2019 a: 
El Messies 2019 | Focus – c. d’Àvila, 149-155, 08018 Barcelona

La participació en este projecte comporta que autoritzes la Fundació Bancària ”la Caixa” a: (i) enregistrar totes aquelles imatges, individuals o col·lectives, preses durant la realització del 
projecte, i a difondre-les posteriorment, en qualsevol suport, amb l’objectiu de divulgar el projecte, i (ii) enregistrar el concert i reproduir-lo en qualsevol suport i, posteriorment, distri-
buir-ne gratuïtament els exemplars, com també retransmetre’l o comunicar-lo públicament per qualsevol mitjà de comunicació, com ara ràdio, televisió, internet o altres canals de difusió. 
Esta autorització és completament gratuïta, i com a participant et compromets a no demanar ni reclamar cap compensació, pagament, reemborsament ni indemnització a canvi, ni tampoc 
per l’ús de la teua imatge en els termes que ací s’estableixen.

T’informem que les dades de caràcter personal que ens facilites seran recollides en un fitxer propietat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”  
(Fundació Bancària ”la Caixa”). Les teues dades s’obtenen per gestionar el servici o la informació que ens demanes en este formulari, i per remetre’t informació sobre els programes, 
activitats i/o servicis que oferix la Fundació Bancària ”la Caixa”.

Pots exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb el tractament de les teues dades, en els termes i en les condicions que preveu la normativa de protecció de 
dades de caràcter personal, a Barcelona (08028), av. Diagonal, 621-629, Àrea de Comunicació i Màrqueting, o enviant un missatge de correu electrònic a través del nostre web a l’opció 
“Atenció a l’usuari”, que es troba a la part inferior de la pantalla, adjuntant-hi una còpia del DNI, NIE o passaport vigent. El fet d’emplenar este formulari implica que reconeixes que la 
informació i les dades personals que indiques són teues, exactes i certes.

Palau de la Música  
de València
Passeig de l’Albereda, 30
46023 València 

Servici d’Informació  
Obra Social ”la Caixa”
De dilluns a diumenge,  
de 9 a 20 hores
info@fundaciolacaixa.org 
obrasociallacaixa.org

Jo,  ..................................................................................., he llegit, entenc i accepto el 
tractament de dades i les bases del concert participatiu El Messies descrit en el present 
document i garanteixo indicar només dades personals certes i actualitzades.

Sisplau, indica’ns una de les dues opcions:

 SI   NO desitjo rebre informació d’altres activitats de la Fundació Bancària  
”la Caixa”.

Signatura:

https://obrasociallacaixa.org/ca/home
https://cloud.news.obrasociallacaixa.org/form1?lang=ca&idf=MesiasVal19

