El Jove Cor de Cambra de Catalunya,
premiat al primer Festival de Música Coral
de Petrozavodsk (Rússia)
El Jove Cor de Cambra de Catalunya, agrupació coral formada per alumnes al Choir, taller de cant coral
que té lloc a Ochsenhausen (Alemanya) durant els estius, ha obtingut el premi a la millor interpretació de
música escandinava en la seva presentació al Primer Gran Festival de Música Coral en honor de Georgi
Teratsuiants, a Petrozavodsk (Rússia).
Georgi Teratsuiants va ser alumne del director rus Georgi Sandler i va ser fundador del Cor dela Universitat
Estatalde Petrozavodsk, un dels millors cors amateurs d’estudiants de l’antiga Unió Soviètica i dela
Federació Russa.Teratsuiants va treballar durant més de 45 anys amb aquest cor i va ser professor al
conservatori i a la universitat de la ciutat. Durant la seva vida va fer una important contribució al món de
la música coral ala Repúblicade Carèlia. En la seva memòria s’ha creat aquest festival, que va tenir lloc
entre el 13 i el 16 d’octubre a Petrozavodsk, que té com a propòsits l’intercanvi cultural i l’experiència
educativa entre cors russos i europeus.
El Jove Cor de Cambra de Catalunya, formació creada a partir de la participació de joves cantaires catalans
al taller d’estiu d’Ochsenhausen (Alemanya), gestionat per l’Associació de Conservatoris de Catalunya,
està format per tretze cantaires amb àmplia experiència vocal i coral, que dirigeix Emmanuel Niubó.
Al Festival de Música Coral de Petrozavodsk van interpretar un repertori variat, amb obres d’Alexander A.
Archangelski, D. Wikander, Clément Janequin, Lothar Artwell i Martin Carbow, Matilde Salvador, Manuel
Oltra, Josep Vila i Xavier Sans, en una actuació que incloïa un mínim d’un cinquanta per cent de repertori a
cappella.
El jurat va premiar el cor català per la millor interpretació d’una obra escandinava i la directora del cor
d’estudiants dela Universitatde Sant Petersburg ha convidat el Jove Cor de Cambra de Catalunya a
participar en un festival coral que tindrà lloc en aquella ciutat el proper mes de març.

