
 

Informació sobre FISAIC: 
El 1952 es va posar a Estrasburg la primera pedra de FISAIC, 
l'associació cultural i d'oci internacional de treballadors del ferrocarril.  
El FISAIC (Federació Internacional de Societats Artístiques et 
Intellectuelles de Cheminots ) te com a objectius: 
  
• promoure l'activitat cultural en el temps lliure dels treballadors 
ferroviaris de totes les nacions i suport amical. 
• intercanvis entre la cultura nacional d’associacions a càrrec dels 
ferroviaris,  
• realitzar esdeveniments culturals internacionals de treballadors 
ferroviaris i així promoure i fomentar l'activitat cultural dels treballadors 
en el seu temps lliure. 
 
En més de 20 països, més de 50.000 membres formen part de 2.000 
grups en més de 25 categories diferents, com ara la música, cors, l'art 
(de nou la pintura, escultura, gravat en linòleum,...), fotografia, cinema, 
folklore, model i ferrocarril històric, la numismàtica, filatèlia,  esperanto, 
teatre, literatura, bridge, ... els seus hobbies i aficions. 
Més detalls a  www.fisaic.org 
La Unió Nacional d'Àustria de FISAIC no és la ÖBB,  però si 
l'Associació Cultural dels treballadors ferroviaris d'Àustria, i en una 
organització independent amb seu a Baden, prop de Viena. 
www.kveb.at 
 

La informació més important sobre 
el FISAIC Festival Wels 2018: 
 
Els festivals de música internacionals  s'han celebrat des de 1959 en 
intervals de dos a sis anys en vuit països diferents fins ara. A Àustria 
fins ara només una vegada: el 1979 a Wels. 
 L'últim gran festival de música (16è) va tenir lloc el 2007 a Mannheim 
amb 12 bandes participants. 
El 2013 va ser el 17è festival de música de Zagreb amb 4 capelles. 
El 2016, el 15è Festival Internacional de Corals FISAIC es va celebrar 
a Tallinn (Estònia)  amb la participació de 10 cors amb més de 300 
cantants.  
El darrer (17è) Folklore festival va tenir lloc el 2014 a Eslovàquia. 
Pel 18è es proposa música festival el 2018, Àustria va rebre l’encàrrec 
a l'Assemblea General FISAIC de 2014. 



Durant el primer treball preparatori es va acordar  que el festival seria 
un esdeveniment  interdisciplinari FISAIC- El lloc és Wels. 

 
L'esdeveniment tindrà lloc del dijous 6 al diumenge 9 de setembre 
de 2018 . 
L’organització és de la "Associació Cultural dels treballadors ferroviaris 
d'Àustria" i de la Unió Nacional d'Àustria de FISAIC, en cooperació 
amb Messe Wels (Fira de Wels). L' associació organitzadora és la 
Musikverein de l'Austrian Federal Railways Wels juntament amb el 
portaveu nacional de les bandes de música ferroviària austríaques, qui 
també és el president de la Comissió Tècnica de Bandes Musicals de 
la FISAIC. 
El festival és recolzat per la ciutat de Wels, la província d'Alta Àustria, 
la Cancelleria Federal, diversos ministeris, ÖBB, la vida sindical i altres 
patrocinadors. 
 
També hi ha informació actualitzada a:  

www.facebook.com/FISAICFestivalWels2018 
 


