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Diada de Sant Jordi 2010

Tens temps de votar fins al 15 d'abril

VOTA al 1035

A partir de l'1 de març i fins el 15 d'abril

El projecte presentat per la Fila
�Un alumne, un instrument�

El divendres 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, a la plaça del Castell i durant tota la jornada s'instal·laran parades de
llibreters i venedors de roses, així com d'entitats culturals d'Amposta per celebrar aquesta festivitat. Com ja és
habitual en els darrers anys, la Fila instal·larà una carpa on hi haurà una petita exposició d'instruments antics de la
Societat i en la que, aquells que ho vulguin, també podran adquirir samarretes i CD's de la Fila.
Paral·lelament, l'Àrea de Cultura de l�Ajuntament d�Amposta, ha organitzat tot una sèrie d'activitats com ara
exposicions, teatre, jornades de portes obertes de la Biblioteca i de l'Escola d'Art, etc. L'activitat musical anirà a
càrrec dels alumnes de 6è del CEIP Agustí Barberà, amb un ball de bastons i un concert a les 18.30 h. a càrrec de la
Banda Juvenil de l'Escola deMúsica de La Unió Filharmònica d'Amposta.
A més, enguany l'APIMA de l'Escola de Música ha volgut dissenyar un punt de llibre per repartir a la carpa de la Fila.
Per això va convocar un concurs de dibuix entre els alumnes de la nostra escola de música que seran els que
il·lustraran aquest punt de llibre. Els guanyadors d�aquest concurs de dibuix són:

(6 anys) i (13 anys).Núria CamposValldepérez FerranConde Codorniu Enhorabona!!

El divendres 23 d'abril vine a la plaça del Castell i visitan's a la carpa de la Fila i gaudeix amb
el concert de la Banda Juvenil de l'Escola deMúsica

Dibuix de Núria Campos Valldepérez (6 anys)

Dibuix de Ferran Conde Codorniu (13 anys)

Alumnes de la nostra Escola de Música compartiran
un cap de setmana a la Casa de Colònies L'Alberg,
amb alumnes de l'Escola de Música de l'Ametlla del
Vallès. La finalitat d'aquesta trobada no és altra que
compartir i intercanviar experiències i coneixements
entre els escolars i per part de la Fila, donar a
conèixer la música de banda, on predomina el vent i
el metall, a diferència de la formació d'aquesta
escola de les comarques barcelonines, on els
instrumets predominants són de corda.
Tancarà aquest intercanvi, un concert que les dues
formacions musicals oferiran a l'auditori de la Fila el
diumenge 18 d'abril a les 17 hores. Potser pensareu
que l'hora del concert és massa aviat però heu de
tenir en compte que un cop acabat l'acte, els
alumnes de l'Escola de Música de l'Ametlla del Vallès
han de emprendre el viatge de tornada.

La nostra ciutat celebra el Dia Internacional de la
Dansa amb l'espectacle � �, que
anirà a càrrec dels alumnes de l'Escola de Dansa
Maria Lozano. Això serà el diumenge 18 d'abril a les
12 h. a l'auditori de la Fila.

Aprenent amoure's

Celebració del Dia Internacional
de la Dansa

AGENDA
Visita d'alumnes de l'Escola de
Música de l'Ametlla del Vallès

Del 16 al 18 d'abril

Diumenge18d'abril a les 17h - auditori

Divendres 23 d'abril a les 18.30 h - plaça del
Castell

Dissabte 24d'abril a les 22 h - auditori

Diumenge25d'abril a les 10h - auditori

Diumenge25d'abril a les 18h - auditori

Estades a la Casa de Colònies l'Alberg de la Banda
Juvenil de l'Escola de Música

Espectacle deDansa a càrrec de l�Escola de Dansa
Maria Lozano d�Amposta

Concert a càrrec de l'Escola de Música de l'Ametlla del
Vallès i la Banda Juvenil de l'Escola de Música de la Unió
Filharmònica

Carpa de la Fila a la plaça del Castell

Concert a càrrec de la Banda Juvenil de l'Escola de
Música de la Unió Filharmònica

Concert de Sant Jordi a càrrec de la Banda de Música de
la Unió Filharmònica i presentació de la Pubilla 2010.

Matí cantant amb les corals participants al Concert de
Primavera.

Concert de Primavera a càrrec de la Coral Aquae i altres
corals catalanes.

Diumenge18d'abril a les 12h - auditori

Divendres23d'abril - tot el dia

Abril

En aquesta sopa de lletres s'amaguen
11 instruments musicals.
Podràs trobar-los?
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Celebrat el 3er Concert Benèfic
a favor de Creu Roja Amposta

Concert de Sant Jordi a
càrrec de la Banda de Música

Concert de Primavera i
trobada de corals

Raquel Palacios Fandos serà
la nova Pubilla de la Fila
La presentació oficial es farà durant el
tradicional Concert de Sant Jordi

Diumenge 25 d'abril, la Coral Aquae serà l'anfitriona
del Concert de Primavera que organitza la Unió
Filharmònica i on també està prevista l'actuació de les
formacions corals

.

El concert començarà a les 6 de la tarda a l'auditori de
la Societat. Al matí, també a l'auditori de la Fila, els
cantaires participaran en un Matí Cantant (assaig
previ a una trobada de corals de la Federació Catalana
d'Entitats Corals-FCEC, on es treballa una part del
repertori comú).

La propera activitat de la Coral Aquae serà el
diumenge 2 de maig a La Sénia, on participarà en un
Matí Cantant i una trobada de corals, activitats que
organitzarà Juventuts Unides de La Sénia.

: Coral Musicorum, de
Barcelona, Coral Preludi a Caro, de Roquetes,
Coral Santa Llúcia, del Perelló i el Grup Coral
Palmad'Ebre, de la Palmad'Ebre

Raquel Palacios Fandos va néixer l'11 d'abril de
1994 i actualment està cursant a l'Escola de
Música de la Fila el 3er Grau Mitjà de Llenguatge
Musical, el 1er Grau Mitjà de Violí i el 3er. Grau
Elemental de Saxo Tenor.
L'any passat va incorporar-se a la Banda de
Música. També forma part de la Banda de Música
de l'IES Montsià, centre on cursa els estudis de
secundària.
La tradició musical a Raquel li ve de família, ja que
el seu iaio matern, Héctor Fandos, va ser alumne
del Mestre Arasa i l´any 1950 es va incorporar a la
Banda amb el saxo tenor. Segueix els seus passos
la seva germana Júlia, que també està estudiant el
3er Grau Elemental de Llenguatge Musical i el
2on. Grau Elemental de Flauta.
Durant el Concert de Sant Jordi, Raquel rebrà la
banda de pubilla de mans de la pubilla sortint,
Andrea Gallego, a la que aprofitem per donar-li les
gràcies per representar a la Fila durant tot l'any
passat.

L'edició 2010 del concert "La Fila amb..." va tenir lloc el
passat dissabte 6 de març a l'Auditori de la Unió
Filharmònica d'Amposta, la societat musical que
organitza anualment aquest concert benèfic a la nostra
ciutat. La tercera edició d'aquest cicle, creat per la Fila
amb la voluntat d'ajudar i donar a conèixer les entitats
que realitzen tasques de caràcter social a la nostra
ciutat, va anar destinat a l'Assemblea Local de la Creu
Roja a Amposta.
Tothom ha sentit a parlar de la Creu Roja i segurament
és coneixedora d'algunes de les accions que realitza,
tant a nivell nacional com internacional, però el públic
assistent al concert va tenir l'oportunitat de conèixer a
través d'un vídeo fet pels propis membres de
l'Assemblea Local d'Amposta, les activitats que aquesta
entitat realitza a favor de la societat ampostina.
El concert, a càrrec de la Banda de Música de la Unió
Filharmònica, va estar dividit en dues parts i el va
encetar un pasdoble, seguit d'un repertori variat format
per sarsueles, sardanes i música de pel·lícules. A l'inici
del concert i durant la mitja part, el públic assistent va
poder dipositar les seves aportacions que un cop
acabada la interpretació de la Banda de Música, va
entregar el seu director, Carles Royo, a la presidenta de
Creu Roja Amposta, Teresa Reche.
Les baixes temperatures no li van poder restar
protagonisme a un acte que a través de la música
pretén donar rellevància a aquestes associacions i
entitats locals, que dia a dia realitzen tasques de suport
a la gent més desafavorida del nostre teixit social. I
s'agraeix en moments com els que actualment estem
vivint la col·laboració i el suport que el públic assistent
al concert va donar a l'Assemblea Local d'Amposta de la
Creu Roja, ja que estem segurs que això els encoratjarà
a continuar amb la tasca tant necessària que estan fent
a la nostra ciutat.

La Banda de Música està treballant en la
preparació del tradicional Concert de Sant Jordi,
que enguany oferirà com és habitual, a l'auditori
de la Societat, el dissabte 24 d'abril a les 22.00
hores.
Paral·lelament als assajos d'aquest concert, un
grup de 20 músics estan assajant les obres que
interpretaran al Mercat a la Plaça durant la
demostració de balls típics d'aquella època i que
anirà a càrrec de l'Escola de Ball Quick Dance, que
dirigeix Rita Moya i Agustí Ferré.
El passat dilluns 29 de març, a l'auditori de la Fila,
Santi Valldepérez va fer la gravació de les obres,
principalment extractes de sarsueles, xotis,
masurques, etc. per a que els alumnes de Quick
Dance puguin anar treballant amb els passos del
ball. La segona edició del Mercat a la Plaça es farà
el cap de setmana del 22 i 23 de maig i el concert a
càrrec dels músics de la Fila amb els alumnes de
l'escola de ball està programada per al dissabte 22
a partir de les 23 h.


