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Dissabte 5 d�abril a les 22.00 h
Concert dePrimavera

a l�auditori de la Fila,
a càrrec de:

-Coral Santa Bàrbara,
-Coral Masdenverge i
-Coral Aquae de la Unió
Filharmònica.

Durant el descans, es
f a r à e n t r e g a a
l�Associació Lluita contra
el Càncer del Montsià, de
les donacions del 1er
Concert Benèfic Societat
M u s i c a l L a U n i ó
Filharmònica, celebrat el
passat 8 de març al

banda de música
CONCERT DE SANT JORDI

El , a les , la Banda de
Música oferirà el tradicional
amb la participació de la

com a formació convidada.

Durant l�acte, es farà la presentació de la pubilla que
representaràa la nostraSocietat durant el 2008/2009.

dissabte 19 d�abril 22.00 h
Concert de Sant Jordi
Banda de Música de

Vinaròs,

coral aquae
CONCERT DE PRIMAVERA
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Trobadad�EscolesdeMúsica
Dissabte 5 d�abril a les 17 h - Valldoreix (Barcelona).

Sortida amb autocar des de la Fila a les 8:30 h. L'arribada a
Valldoreix està prevista al voltant de les 10:30 h. Al llarg del
matí es faran dos assajos per treballar la peça comuna i a les
17.00 h començaran les actuacions de les tres agrupacions
musicals.

Amb l�actuació de les formacions musicals i bandes
juvenils de:
-Escola Municipal de Música deBerga
-Centre Musical de Valldoreix
-Banda Juvenil de l�Escola de Música de la Unió
Filharmònica d�Amposta.

escola de música
ACTUACIONS

Diada de Sant Jordi
Dimecres, 23 d�abril a les 19 h - Plaça del Castell

Amb motiu de la celebració de la Diada de Sant Jordi i
per tercer any consecutiu, la Banda Juvenil de l�Escola
de Música oferirà un concert a la plaça del Castell
d�Amposta, on durant tot el dia, hi haurà paradetes de
llibres i roses.

vermuts musicals
PRESENTACIÓ DE LA BIG BAND

Tornen els vermuts musicals al Bar de la Fila.

El diumenge 6 de maig a les 12 del matí, presentació
de la Big Band de l'Escola de i actuació de
l'Ensemble de saxos i l'Ensemble de clarinets.

Música

Concurs CIM�08ebre
Dissabte, 19 d�abril a l�auditori

L'Escola de Música presenta alumnes
a la categoria instrumental i de
composició del
Els alumnes presentaran una peça de
lliure elecció d'una durada màxima de 15 minuts i els
alumnes de composició presentaran i tocaran els seus
treballs Us recordem que la final d'aquest concurs es
celebraràal nostre auditori el proper dia 19d'abril.

Concurs CIM'08ebre.

,

.

id2224171 pdfMachine by Broadgun Software  - a great PDF writer!  - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com  http://www.broadgun.com 


