
Marita Goga 

Marita Goga va fundar l'agència Marita Goga – music arts conception l'1 de gener de 2004. 

Marita Goga – music arts conception és el resultat d'un nombre d'activitats reeixides, com la 

fundació de l’ensemble vocal OPUS VOCALE i l’augment en la demanda de coaching per part de 

joves artistes. Marita Goga compta amb un ajudant permanent i tres freelancers. 

Marita Goga va estudiar educació, geografia, sociologia, psicologia i música a diverses 

universitats de Berlin. 

Dins la seva activitat professional ha organitzat exposicions, ha estat directora de relacions 

públiques d'una empresa de consultoria, i coordinadora de relacions públiques en un Govern 

Federal. 

Des d’aleshores Marita Goga ha estat coach i desenvolupadora freelance de conceptes per 

joves artistes. 

Simon Halsey 

Simon Halsey és director coral del més alt nivell i ambaixador del cant coral arreu del món. És 

director del cor de la “London Symphony Orchestra”, del “City of Birmingham Symphony 

Orchestra Choruses” i del “BBC Proms Youth Choir”. Halsey és també director del 

“Rundfunkchor Berlín”, director artístic del programa coral jove de la “Berliner 

Philharmoniker”, i conseller artístic del “Schleswig-Holstein Musik Festival Choir”. El 2016 

assumeix les funcions de Director Artístic dels cors de l’Orfeó Català i Assessor Artístic del 

Palau de la Música a Barcelona.  

Dirigint aquestes institucions de nivell mundial, Halsey ha estat fonamental dins del procés de 

canvi de nivell del cant simfònic arreu d'Europa.  

Entre els nombrosos premis que ha rebut, destaquen tres Grammys pels seus enregistraments 

amb el Rundfunkchor Berlín. L’any 2014 va rebre la “Queen’s Medal for Music 2014” per la 

seva influència en la vida musical del Regne Unit, i la creu de l'Ordre de Mèrit de la República 

Federal d'Alemanya el 2011, en reconeixement per la seva contribució excepcional a la música 

coral d’aquest país. També ha estat reconegut amb tres doctorats honorífics d'universitats del 

Regne Unit.  

Halsey és professor i director d'Activitats Corals a la Universitat de Birmingham. L’any 2011 

Schott Music va publicar el seu llibre i DVD en dirección coral, Chorleitung: Vom Konzept zum 

Konzert.  

Nascut a Londres, Halsey va cantar en el cor del New College, Oxford, i en el cor del King’s 

College a Cambridge i va estudiar al Royal College Music a Londres.  

 


