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escola de música

BENVINGUDA ALS ALUMNESDEL'ESCOLA

L'equip docent de l'Escola de Música vol donar la benvingudaa tots
elsalumnes que aquest curs escolar han començat al nostre
centre, així com agrair als seus pares i mares haver confiat amb
nosaltres per a l'ensenyament musical del seus fills.
Moltes gràcies!!!

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.

XXVII TROBADA DE BANDES
DE MÚSICA DE CATALUNYA
Dissabte 11 a les 16 h a Villalba
dels Arcs

Quoranta-dues bandes de música de tot
Catalunya estan convocades a la trobada
que en aquesta ocasió organitza
l'AgrupacióMusical deVillalba delsArcs.

10ANYSDECORALAQUAE

La Coral Aquae està d'aniversari, ja que enguany celebra els 10
anys des de la seva creació. Per als propers mesos de novembre i
desembre està preparant una sèrie d'actes per celebrar-ho tots
junts i dels que us anirem informant més endavant.

coral aquae

GRUP D'HAVANERES MEDITERRÀNIA
Dissabte 4 a les 22 h

No és la primera vegada que
visiten el nostre auditori i que
actuen a la nostra ciutat, però
sempre és un plaer escoltar la
seva música i comptar dintre de la
programació d�aquesta edició del
Cicle de Música, amb un grup de
les nostres terres, en concret de la
veïna població d�Ulldecona.
Entrada: 6� (socis: 5� )
Abonament 45: � (socis: 30� )

ara també pots accedir al web de la Fila
ambel domini:

www cat.lafila.

TALLERDEMÚSICADEPRINCIPISDESEGLEXX
Elsdillunsde20a21horesa l'auditori de cambra

Aquest taller s'emmarca dintre dels actes de
celebració del centenari de la concessió de títol
de Ciutat a Amposta i va adreçat a tots aquells
que tinguin ganes de conèixer i practicar la
música que es feia a principis de segle XX,
quan es van formar les dues societats musicals
ampostines.
Si esteu interessats en assistir, demaneu més
informació a la secretaria de la Fila.

14è. cicle de música

ESCLAT GOSPEL SINGERS & BIG MAMA
Dissabte 25 a les 22 h

Un muntatge a capel·la a mans del pianista i director, Ramón
Escalé, amb l'aportació de Big Mama (veu solista) i els tres
percussionistes de Kessenge Ensemble (DídacRuíz,Aleix Tobias i
Antonio Sánchez), acompanyats de l'Esclat Gospel Singers, cor
format per quaranta veus. L'espectacle ens transportarà a les
arrels del gospel, utilitzant les veus del cor i les percussions com a
únic instrument. Un viatge musical entre les cultures africana i
afroamericana en la seva expressiómés tradicional.
Entrada: 10 � (socis: 9� ) | Abonament: 45� (socis: 30� )

CIUTAT D'AMPOSTA 2008

RESULTAT DEL SORTEIG DE 3 LLAPIS USB

Les guanyadores del sorteig de 3 llapis USB de 2GB han estat:

Enhorabona noies !!! Podeu passar a
recollir el vostre llapis per la secretaria de la Fila.

ROSMARI ROLDÁN FERRÉ
ELENA MIRÓ LLOMBART
ROSA MARI CARDONA MARGALEF

societat

LASOCIETAT I L'APIMADEL'ESCOLAJAHANPOSATA
LAVENDALALOTERIADELSORTEIGDENADAL

ANIVERSARI

ACTIVITATS
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Per participar has d'emplenar aquest full amb la solució correcta a les dues preguntes, 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 27 d'octubre. El nomdel guanyador o guanyadora es publicarà al web de la Fila, amb cartells al Bar i al
hall de l'Escola i al full informatiu del mes de novembre.

Nom:

Telèfon: Edat:

Solució:

Nom:

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

Qui va ser el primer president de la Fila?
Qui va ser el primer director de la Banda de Música?

Participa en el sorteig d'una
càmera fotogràfica FUJIFILM

Per fer-ho només has de respondre correctament aquestes dues preguntes:
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