
Divendres 16 de desembre de 2016 | 19 h

Palau de la Música 
València

THE SIXTEEN
Cor i orquestra 

carolyn sampson, soprano
catherine Wyn-Rogers, contralt

Joshua ellicott, tenor
Henry Waddington, baix

PARTICIPANTS INDIVIDUALS
direcció 

HARRY CHRISTOPHERS 

CONCERTS PARTICIPATIUS



CALENDARI DE TREBALL

OCTUBRE Dissabte 15 de 17.00 a 21.00 h assaig

Diumenge 16 de 10.00 a 14.00 h assaig

Dissabte 22 de 17.00 a 21.00 h assaig

Diumenge 23 de 10.00 a 14.00 h assaig

NOVEMBRE Dissabte 19 de 17.00 a 21.00 h assaig

Diumenge 20 de 10.00 a 14.00 h assaig

Dissabte 26 de 17.00 a 21.00 h assaig

Diumenge 27 de 10.00 a 14.00 h assaig

DESEMBRE Dissabte 10 de 17.00 a 21.00 h assaig

Diumenge 11 de 10.00 a 14.00 h assaig

Dijous 15 a les 20.00 h assaig general
Palau de la Música

Divendres 16 a les 19.00 h CONCERT 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 
La producció El Messies de Händel 2016 és oberta a totes aquelles 
persones que tinguen una certa experiència coral, formació vocal o musical.

El nombre de places és limitat. 

CONDICIONS DE SELECCIÓ 
Quan es reben totes les sol·licituds, es farà una audició als aspirants 
que l’organització considere convenient.

Dies de l’audició:  11 i 12 de juny de 2016

Lloc de l’audició:  Sala Garcia Navarro (Palau de la Música)
  Passeig de l’Albereda, 30
  46023 València
                 
REPERTORI
Les persones convocades per a l’audició han de dur preparats els 
següents números corals d’El Messies:

• And the Glory of the Lord
• Un segon número de l’obra, de lliure elecció

La participació definitiva en este projecte es comunicarà per escrit 
a partir del 25 de juny de 2016.

SESSIONS DE TREBALL
Una vegada comunicada la participació en el projecte El Messies 
de Händel 2016, els candidats seleccionats intervindran en les 
sessions de treball previstes que tindran lloc durant els mesos 
d’octubre, novembre i desembre a la Sala Rodrigo del Palau de 
la Música i Congressos de València.

DRETS DE PARTICIPACIÓ

Drets de participació: 33 €
Este import inclou les sessions de treball, la partitura de l’obra per 
a les persones seleccionades que participen per primera vegada en 
el projecte i l’entrada per al concert, que cada cantaire necessitarà 
per accedir al seient assignat al Palau de la Música.

RESUM DE DATES

Data límit d’inscripció: 30 de maig

Dies audició: 11 i 12 de juny

Comunicació participació: a partir del 25 de juny

Inici assaigs: 15 d’octubre

Assaig general: 15 de desembre

Concert: 16 de desembre

Les persones interessades a participar-hi han d’enviar el formulari 
d’inscripció annex o realitzar la inscripció per Internet abans del 
dia 30 de maig de 2016.

L’acceptació d’estes condicions implica el compromís 
d’assistència a totes les sessions de treball planificades.

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”
El Messies de Händel, València 2016

El pagament es farà efectiu quan l’organització comunique 
la participació definitiva en este projecte. 

Sala Rodrigo (Palau de la Música)

L’acceptació definitiva d’un participant s’establirà en funció dels 
criteris següents: s’admetran les persones que es presenten per 
primera vegada al programa de concerts participatius, sempre que 
hagen estat considerades aptes. La resta de places s’adjudicaran 
entre els aspirants que hagen cantat en projectes anteriors de l’Obra 
Social ”la Caixa” i en funció del nombre de cantaires necessari per 
a cada corda. Per a això, es realitzarà un sorteig davant un notari 
que determinarà, de manera aleatòria, els cantaires admesos i 
l’ordre de la llista d’espera. Cal afegir que el cor de participants 
individuals ha de mantindre una proporció de veus equilibrada.



Inscripcions on-line: obrasociallacaixa.org/ca/cultura/musica

Per favor, emplene les dades sol·licitades en este formulari i envie’ns-el abans del dia 30 de maig de 2016 a:
El Messies 2016 | Focus — c/ Àvila, 149-155 — 08018 Barcelona

Nom ......................................................................................................

Cognoms ..............................................................................................

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

Veu:    Soprano    Contralt     Tenor    Baix  
Data de naixement:           /           /

Professió ..............................................................................................

Domicili ................................................................................................

..............................................................................................................

Població .................................................................................................

CP ........................................................................................................

Telèfon ...............................................................................................

E-mail ..................................................................................................

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

En cas afirmatiu, especifique l’obra/es i l’any/s (cinc últimes 
col·laboracions)

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Experiència coral 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................

...............................................................................................................

Formació vocal

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Formació musical general

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Firma i data:

LLOC DELS ASSAIgS

Sala Rodrigo
Palau de la Música i Congressos 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
Tel.: 902 22 30 40
obrasociallacaixa.org

CONCERTS PARTICIPATIUS DE L’OBRA SOCIAL ”LA CAIXA”
El Messies de Händel, València 2016 — Formulari d’inscripció

La participació en este projecte comporta l’autorització a favor de Fundació Bancària ”la Caixa”: (i) perquè grave i/o enregistre totes les imatges, individuals o col·lectives, preses durant 
la realització del projecte, les quals podrà difondre posteriorment, en qualsevol suport, a efectes de divulgació d’este, i (ii) perquè puga procedir a l’enregistrament del concert i a la 
seua reproducció en qualsevol suport i posterior distribució gratuïta dels exemplars, així com a la seua retransmissió o comunicació pública per qualsevol mitjà de comunicació, com ara 
ràdio, televisió, Internet o altres canals de difusió. Esta autorització és completament gratuïta, i el participant es compromet a no demanar ni reclamar cap compensació, pagament, 
reemborsament ni indemnització a canvi d’esta i/o per l’ús de la seua imatge en els termes ací establerts.

L’informem que les dades de caràcter personal que ens facilite seran recollides en un fitxer propietat de Fundació Bancària ”la Caixa”. Les seues dades s’obtenen per gestionar el servici 
o la informació que ens demana en este formulari, i per remetre-li informació sobre els programes, activitats i/o servicis que oferix Fundació Bancària ”la Caixa”. Així mateix, mitjançant 
la seua acceptació autoritza a Fundació Bancària ”la Caixa” a cedir les seues dades personals a les empreses i entitats que formen part del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”, perquè li 
remeten informació dels productes i servicis que oferixen estes entitats i empreses. Confirma haver accedit a l’informe de gestió i comptes anuals del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”, 
que es troba a la nostra web www.fundacionbancarialacaixa.org, en el qual es detallen les empreses i entitats que formen part del Grup Fundació Bancària ”la Caixa”. En cas de no estar 
interessat en rebre esta informació, pot marcar la casella següent: □. 

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb el tractament de les seues dades, en els termes i en les condicions previstos en 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 
“Contacta’ns”, que es troba a la part inferior de la pantalla, adjuntant còpia del seu DNI, NIE o passaport, vigent. El fet d’emplenar este formulari implica que reconeix que la informació 
i les dades personals que ens indica són seues, exactes i certes.

http://formularios.obrasociallacaixa.org/ca/concierto-participativo-mesias/valencia
http://obrasociallacaixa.org

