Volem compartir amb vosaltres aquestes festes de Nadal i acomiadar tots junts el
2021 per donar la benvinguda el 2022 i és per això que us convidem a participar
d’aquesta vetllada que realitzarem a la seu del CAOC.🤗
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- 18h00 – 19h30: Taller “CANÇONS D’IVÈRN E DE NADAL”. A càrrec del professor Joan
Codina i Vila, amb preparació vocal a càrrec d’Olga Miracle.
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Un taller per aprendre algunes cançons entorn de la temàtica del Nadal i de l’hivern. Les
cançons de Nadal i d’hivern són un costum viu a tota Occitània i provenen d’una llarga
tradició. En aquest taller aprendrem algunes d’aquestes cançons i el seu origen. Cançons
en occità, tant tradicionals com també cançons d’autor.
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- A les 19h30: Breu recital de cançons de Nadal occitanes i catalanes a càrrec de la
soprano Olga Miracle i el músic Joan Codina.
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📌CAOC. Carrer Providència, 42. Gràcia – Barcelona
📆 30 de desembre de 2021
🎫 Tota la jornada: 15 € ( Socis CAOC 10 € )
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▶️ Cal inscripció prèvia ( caoc@caoc.cat / 93 284 36 34 ) per garantir el control
d'aforament i les mesures d'higiene i seguretat.
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d'aforament i les mesures d'higiene i seguretat.

* No cal tenir coneixements musicals ni de llengua occitana per assistir al taller.
* Cada edició del taller incorpora i treballa noves cançons respecte els anys anteriors.
* Obligatori l’ús de mascareta durant el taller i l’acte.
* Per normes de seguretat accés a l’activitat màxim 10 minuts abans.
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