
ACTUACIONS

INSTITUTDEGOSPELDEBARCELONA
Dissabte 5 dedesembrea les22h

L'Institut de Gospel de Barcelona es va inaugurar l'octubre del 2002,
gràcies a l'experiència adquirida pel seu director, Oscar Alberdi, amb un
grup de joves que van ser expulsats, com a activitat artística, d'un institut
de secundària a la ciutat de Barcelona. Durant un any van assajar al carrer
fins que el rector d'una església propera (St. Ferran, situada a la
confluència de Gran Via amb Vilamarí) els va acollir i els va cedir la seva
parròquia perquè poguessin assajar i donar-li forma a aquell projecte
encara immadur. A partir d'aquests inicis es formen deu grups més que van des del quartet
clàssic de gospel fins al gran cor de cent cinquanta persones que donen un visió i vivència
d'aquest gènere demusical obscur.

DIASTEMA SAXOPHONE QUARTET I BANDA DE DE MÚSICA DE LA UNIÓ
FILHARMÒNICAD'AMPOSTA
Dissabte 12dedesembrea les22h

Tot un luxe poder escoltar un quartet de la categoria de Diastema,
considerat un dels millors de l'escena internacional. Fundat l'any
1986, tots els seus components han estat guardonats amb el
Primer Premi del Conservatori Nacional Superior de Música de
París. Músics i crítics reconeixen unànimement l'homogeneitat del
so, el fraseig molt pur i la facilitat tècnica del quartet DIASTEMA.
Però d'aquesta actuació que tanca l'edició del 15è Cicle de
Música, volem destacar la participació en el concert de la nostra
Banda de Música, que acompayarà a Diastema en dos obres
creades expressament per a banda i quartet de saxos: Saxtory, de
Jerome Naulais i Maria de BuenosAires, d�AstorPiazzolla.
Preu de l'entrada: 8 euros

MASTERCLASSDESAXO
Dissabte 12 i diumenge 13dedesembrede 9.30a 13h

Classes magistrals de saxo a càrrec dels components del quartet de saxoDiastema:
Philippe Lecocq (soprano), Christophe Bois (alt), Philippe Braquart (tenor) i Eric Devallon
(baríton). Consulta preus a la secretaria de l'Escola, per telèfon al 977 703030 o per correu-e
a info@filharmonica.org - Data límit d'inscripció: 11 de desembre - El preu inclou l'entrada al
concert de Diastema del dissabte 12 de desembre.

Què va regalar l'APIMA a l'Escola de Música durant el
concert deStaCecília?

Per participar en el sorteig has d'encertar la següent pregunta:

Resposta:

El teu nom:

El teu telèfon o correu electrònic:

Dtes. del 10%
per a socis
de la FILA
en tractaments
i productes

c/ Eivissa, 14-16 43870 Amposta Tel. 977 70 70 97 info@marclaspa.com- - -

la Fila us desitja un
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ACTUACIONS

IV APLEC DE CORALS DE LES
TERRES DE L�EBRE
Diumenge13dedesembrea les
18.30 ha l auditori de la Fila�

Organitzat per la Unió Filharmònica d'Amposta i
amb el patrocini de la Federació Catalana
d'Entitats Corals de Catalunya, un any més
s'organitza aquest aplec de formacions corals de
les Terres de l'Ebre i una coral de la comarca de la
Plana Baixa (Castelló) i on participaran un total
d'11 corals. Són aquestes: Cor Iúbilo d'Alcanar,
Coral Borrianenca de Borriana, Coral Sant Jaume
Apòstol de Camarles, Cor Tyrichae de Jesús,
Coral Santa Llúcia del Perelló, Coral Preludi a
Caro de Roquetes, Coral Santa Bàrbara de Santa
Bàrbara, Coral Joventuts Unides de LaSénia, OrfeóTivissà deTivissa, OrfeóTortosí
de Tortosa i la Coral Aquae de la Unió Filharmònica d'Amposta.Al matí els cantaires
assajaran el cant comú a l'auditori de la Fila; al migdia es farà el dinar de germanor al
Restaurant l'Alberg i el concert coral començarà a les 18.30h.No falteu!!

JORNADA SOLIDÀRIA DE CREU ROJAAMPOSTA
Dissabte 19dedesembrea les 17h. a la plaçaR.Berenguer IV

Creu Roja Amposta organitza una jornada solidària amb l'objectiu de
recollir material escolar i aliments. Durant tot el dissabte, a la plaça
Ramon Berenguer IV (al costat del Mercat) hi haurà instal·lades unes
carpes on els ciutadans podran dipositar les seves aportacions i al
llarg del dia es faran diferents activitats per tal de dinamitzar la jornada. La Unió
Filharmònica d'Amposta ha volgut col·laborar amb aquesta iniciativa i és per això
que està prevista, a partir de les 5 de la tarda, l'actuació de la

i la . Després, xocolatada per a tots. A partir de la
propera setmana, al vestíbul de l'escola trobareu una caixa on podreu fer les vostres
aportacions de material escolar i aliments (arròs, oli, sucre, farina, llegums, pasta,
llet, etc.)

Banda Juvenil de
l'Escola de Música Coral Aquae

AUDICIONS DE NADAL

NO
FALTIS!!!


