
S M L U F AOCIETAT USICAL A NIÓ ILHARMÒNICA D' MPOSTA

Full informatiu desembre 2008 - nº 10

SOCIETAT MUSICAL LA UNIÓ FILHARMÒNICA D�AMPOSTA - Tel. 977703030 - www.lafila.cat - info@lafila.cat

escola de música

AUDICIONSDEL1ER. TRIMESTREDECURS

Guitarra i Saxo
Violí, Violoncel i Flauta
Sensibilització,Clarinet, Trombó,Tuba i
Bombardí
Oboè , Percussió i Cantmodern
Trompa i Trompeta

- Piano

Les audicions començaran a les 19.30 h. Un cop iniciades no es
podràentrar a la sala.

Dimecres 10
Dijous 11
Divendres 12

Dilluns, 15
Dimarts, 16
Dijous, 18

Durant els dies d'audició les classes finalitzaran a les 19.15h.

Societat fundada l'any 1917

Nota: totes les activitats que us detallem en aquest full informatiu poden sofrir modificacions
d'últimahora. Per amés informació contacteu amb la secretaria de la Fila.

IIIAPLECDECORALSDELESTERRESDEL�EBRE
Diumenge 14a les 18h a l�auditori de la Fila

11.30 h Arribada de les corals i assaig dels cants comuns.
13.30 h Dinar de germanor al Restaurant L�Alberg.
18.00 h Concert a l�auditori.

coral aquae

EL MESSIES de Haëndel
Diumenge 7 a les 20.30 h

A càrrec de l�Orquestra de Cambra de l�Empordà i la Polifònica de
Puig-Reig. Un concert de luxe donarà per finalitzada la 14ena.
ediciódelCicle deMúsica.
Entrada: 12 � (socis: 10 � )

14è. cicle de música
CIUTAT D'AMPOSTA 2008

banda de música
CONCERT DE NADAL

Dissabte 20 a les 22 h a l'auditori

La Banda de Música, juntament amb la CoralAquae i la
Coral infantil, oferirà un concert amb un repertori
d'obres relacionades amb el Nadal.

CELEBREM EL NADAL A LA FILA
Divendres 19 a les 18.30 h

L�APIMA de l�Escola ha organitzat una gran festa per celebrar tots
junts el Nadal. Hi haurà sorpreses, regals per a tots els alumnes i
una xocolatada. No t�ho perdis !!!

MERCAT DE SANTA LLÚCIA
Diumenge 14 a les 12 h a la plaça de l�Ajuntament

Concert de Nadal a càrrec de laBanda Juvenil.

NADALESALABIBLIOTECA
Dimecres 17 a les 20.30h

Un any més, la CoralAquae col·labora amb la Biblioteca Comarcal
Sebastià JuanArbó amb la cantadadenadales.

AMPOSTA CANTAAL NADAL
Dimecres 17 a les 19.30 h a l'auditori de la Lira

Esteu tots convidats a la IX Trobada de Corals Infantils i Juvenils
d�Amposta. Els alumnes que hi participen han d�estar a l�Escola de
la Fila a les 18.30 h. Tots junts sortiran cap a La Lira, acompanyats
dels professors.

societat

MUSICAL
Diumenge 21 a les 20 h

LA CIUTAT ANÒNIMA

Estrena al nostre auditori d'aquest espectacle on la composició i la
direcciómusical ha anat a càrrec deTomàsSimón.
Preu entrada: 10 �

feliç 2009

Hem reservat un espai per fer una petita valoració del que ha estat
aquest any que s'acaba i on han estat molts els actes que s'han
organitzat.

A mode de resum, direm que la Banda de Música ha realitzat 27
actes, entre concerts i cercaviles, tant a la nostra ciutat com a tot
Catalunya. La Coral Aquae, en l'any en que ha celebrat el seu 10è
aniversari, ha realitzat 11 actuacions. L'Escola de Música ha estat
una de les més actives, amb 20 activitats, sense comptar amb les
audicions, les jornades musicals i Les Set per Sant Joan. En total,
més de 60 activitats a les que hem d'afegir moltes altres que, tot i
que no han estat organitzades per la Fila, s'han realitzat al nostre
auditori.

Aquest resultat confirma que la Fila és una de les entitats més
actives i dinamitzadores de la cultura a la nostra ciutat i al territori.

Per aquest motiu, no podem més que sentir-nos satisfets per la
feina feta. Tot i això, tots els que sentim la Fila, no hemd'oblidar que
som dipositaris d'un llegat fruit de la empenta i iniciativa d'aquells
primers músics que van crear la Banda i després la Societat. Per
tant, som tots nosaltres, socis, músics, cantaires, alumnes,
professors, qui tenim la responsabilitat de continuar la tasca que
els fundadors van començar fa més de 90 anys. Només serà
possible amb compromís, tenacitat i estimació per allò que estem
fent.

Per acabar, només ens queda demanar a l'any que en pocs dies
encetarem, encara més il·lusió per treballar per la Fila i per la
música.

BON NADALI FELIÇ2009
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Per participar només has de respondre correctament aquesta pregunta:

QUIN ANY ES VA INAUGURAR L'AUDITORI DE LA FILA?

Per participar has d'emplenar aquest full amb la solució correcta a la pregunta, juntament amb les teves dades i dipositar-lo a la urna que trobaràs a la
secretaria de l'Escola. El sorteig es realitzarà el proper 29 de desembre. El nom del guanyador o guanyadora es publicarà al web de la Fila, amb
cartells al Bar i al vestíbul de l'Escola i al full informatiu del mes de gener.

Telèfon: Edat:

Solució:

Nom:

S M L U F AOCIETAT USICAL A NIÓ ILHARMÒNICA D' MPOSTA

Sorteig d� un lot de Nadal

sorteig novembre
La resposta correcta a la pregunta �Quin és l'aforament de
l'auditori?� és

El guanyador del sorteig del dinar per a 2 persones al
Restaurant LAGRAMOLAd�Amposta haestat:

498BUTAQUES

FRANCESCSOLÀFERRERES


