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coral aquae

ACTUACIONS

CERCAVILA.Dissabte 24demaig a les 18.30h
La Banda de Música participarà amb una cercavila per
diferents carrers d�Amposta, en l�acte d�obertura del
Centenari de la concessió del títol de Ciutat a Amposta
(1908-2008).
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La Coral Aquae oferirà, juntament amb el Cor Santa
Bàrbara, un concert a l�església arxiprestal de Santa
Bàrbara. Esperem la vostra companyia el

.
dissabte 3 de

maiga les 8.30del vespre

CONCERT A SANTA BÀRBARA

PROCESSÓDECORPUS.Diumenge 25demaig
La Banda de Música de la Fila acompanyarà la processó de
Corpus que sortirà, com és tradicional, de l�església
arxiprestal i transcorrerà pels diferents carrers d�Amposta.

DIVERSOS

TEATRE.Divendres 9demaiga les 11.30h
El Blanc

Taller Ocupacional Gresol
A l'auditori, representació de l'obra � �, a càrrec del
grup de teatre del de
l'Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona
(APPC) �AlTrot Teatre�.

societat

ACTIVITATS

VERMUTMUSICAL
diumenge 4 demaig
BIGBAND

L�Escola deMúsica us convida el a les
12 del migdia a la presentació de la .

Què millor que passar el diumenge al matí escoltant bona
música en directe mentre fas el vermut al bar-cafeteria de la
Fila ? No faltis, els nostres alumnes s�homereixen.

escola de música

CLASSEMAGISTRALDECLARINET
Josep FusterEl músic , primer clarinet de l�Orquestra de

Barcelona i Nacional de Catalunya, oferirà a Sant Carles de
la Ràpita una classe magistral als nostres alumnes de
clarinet. Això serà el dissabte 31 de maig. (En els propers dies,
l�Escola confirmarà l�hora als alumnes interessats enassistir a la classe).

TROBADAD�ESCOLESDEMÚSICAAGODALL

matí 10 h Grup de metall
Ensemble desaxos

tarda 17 h

La trobada, que tindrà lloc el dissabte 31 de maig a Godall,
es divideix en dos blocs:

Al , a partir de les , actuarà el i
l� de la nostra escola.

A la , a les està prevista l�actuació de la Banda
Juvenil de l�Escola deMúsica.

ACTUACIÓACONSTANTÍ
diumenge 1 de junyEl hi ha prevista una actuació de la

Banda Juvenil a Constantí (Tarragonés). No tenim encara
tota la informació disponible sobre els horaris. En propers
dies, des de l'Escola se us informarà ambmésdetall.

DIADADEL'ESPORTCOMARCAL2008
dissabte 24 de maig

premis al millor esportista i entitat
comarcal delMontsià 2008

A l'auditori de la Fila, el , a les 9 del
vespre, entrega dels

.

TEATREENANGLÈSPERAESCOLARS
Tell-Tale Theatre

Snow White
La companyia de teatre representarà
l'obra en anglès, � �, als alumnes dels centres
educatius d'Amposta. Les representacions seran el dilluns
26 i el dimarts 26 de maig, a les 9.30 h, 11.00 h i 15.30 h a
l'auditori de la Fila.

Cantata Infantil

La història d'un pentagrama
15 de juny a les 12 h

Aprofitem per dir-vos que des de l'Escola de Música
s'està treballant amb la que es
representarà dins dels actes de cloenda del curs escolar
2007/2008 (Les Set per Sant Joan). La cantata, que aquest
any els alumnes de l'escola han treballat amb la professora
Núria Ferré, s'anomena � �, i
es representara el dia a l'auditori de la
nostra societat. Al concert s'espera la participació de les
corals dels col·legis ampostins.

Societat fundada l'any 1917

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

L'any 1923, només sis anys després de la seva
fundació, la Banda de Música de la Unió Filharmònica
aconseguí el 1er. Premi al Certamen Musical de Bandes
de Música deTarragona.

sabies que �
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