Prezados membros da Comunidade Vicentina,
O Colégio São Vicente de Paulo vem, há anos, incentivando e desenvolvendo um
trabalho de educação musical, que se inicia já nos primeiros anos dos alunos na escola.
Com muita satisfação, vemos que a semente plantada gerou frutos! Temos hoje 7 (sete)
corais no Colégio.
Nesse contexto, se formou o coral São Vicente a Cappella (SVAC), constituído por 33
jovens entre alunos e ex-alunos, que está se lançando agora em uma grande jornada
para a qual foi honrosamente convidado a participar: o Summa Cum Laude Festival
(http://www.sclfestival.org/), evento a acontecer em julho de 2019, na cidade de Viena,
Áustria. Como parte integrante do festival, estão previstos também concertos em
Salzburg, Praga e Munique.
O custo de levar um coral à Europa é muito alto. A campanha de arrecadação pela
internet (https://benfeitoria.com/voecomsvac) foi bem sucedida, porém, garante
apenas uma pequena parte dos recursos necessários à execução do projeto.
Por isto, o SVAC está buscando também parceria com empresas que tenham uma
política de patrocínio a projetos culturais ou com empresas aéreas que possam
encaminhar proposta de apoio em forma de passagens e/ou descontos na aquisição das
35 passagens do grupo.
Qualquer informação ou sugestão sobre empresas com esses perfis será de grande valia
e pode ser feita diretamente ao e-mail do coral (svac2019@gmail.com), ou para a
regente fundadora e responsável pelo grupo, Prof.ª Patrícia Costa - (21) 99112-4892.
Convidamos a todos a seguirem a página e acessarem os vídeos, endereços abaixo,
ajudando a dar, junto a possíveis doadores e patrocinadores, visibilidade ao trabalho do
SVAC.
A Direção do Colégio São Vicente de Paulo abraça este projeto e vem convocar a todos
que possam e queiram unir esforços para concretizá-lo. Queremos juntos fazer
acontecer mais um dos bons propósitos que tanto acreditamos possível: dar asas ao
canto coral!
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Link do projeto
https://drive.google.com/file/d/15baprvpbo-8VlkkhzqdnOzAbFZvNWPZb/view
Link do portfólio do grupo
https://drive.google.com/file/d/1z60uKGZ5zNq9uZxPjKdyKltvkM76jcIG/view
Facebook
https://www.facebook.com/svacappella/
Instagram
https://www.instagram.com/svacappella/

