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La coral infantil Nova Cervera en ple, es
reuneix a prades!
Aquest passat cap de setmana 11 i 12 de novembre, tots els cantaires de la
Coral Infantil Nova Cervera van dirigir-se cap a la casa de colònies “Finca
Prades” per tal de passar un cap de setmana en què el treball coral i el
lleure han estat els protagonistes, a fi i efecte de poder créixer en tots els
sentits, tant el musical com l’humà !!
El dissabte al migdia, més de cent cantaires i les directores de la Coral
Infantil van anar en autocar fins a Prades, on durant tota la tarda van fer
assaig, tallers de preparació del Nadal (que inclouen els detalls que els
cantaires entregaran a les àvies i avis de les residències de la ciutat durant la
visita que els hi faran el proper mes de desembre) i joc de nit, que enguany
va girar entorn de la coneguda història del “Petit Príncep”, i que va
emocionar molt a tots i a totes els/les cantaires!!
L’endemà, després d’haver dormit i esmorzat tots i totes junts, van tornar a
començar les sessions d’assaig dels diferents grups, i que en el cas del grup
de Grans, també van compartir-lo amb la coral lleidatana Shalom, que també
van passar el cap de setmana a la mateixa finca, ja que en el proper mes de
gener ambdós grups interpretaran la Cantata de Sant Nicolau de Benjamin
Britten a l’Auditori Enric Granados de Lleida, en motiu dels actes de
celebració del 70è aniversari de la Coral Sant Jordi de Barcelona, i sota la
direcció de Xavier Puig.
Per altra part, després de l’estona d’assaig matinal en el qual cal destacar
la preparació del repertori nadalenc d’enguany, que inclou la Cantata de “La
venedora de llumins” de Joaquim i Paul Perera, tots els grups de cantaires
van efectuar diferents tallers i jocs a càrrec dels monitors i monitores de la
mateixa casa de colònies, així com un circuït d’aventura pels arbres del
magnífic bosc annex a les instal·lacions; mentrestant van anar arribant a la
casa de colònies totes les famílies dels cantaires, per tal de dur a terme
l’assemblea anual de l’entitat. Després, tot va culminar amb el tradicional
dinar de germanor amb els cantaires, famílies, directores i junta de la Coral
Infantil, per acabar tots junts cantant, acomiadant-nos i explicant totes les
aventures viscudes al llarg d’aquest gran cap de setmana, que ben segur
perdurarà molts anys en el record de tots i totes nosaltres!
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