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CURS ESCOLAR 2008/09
escola de música

PRESENTACIÓDELCURSESCOLAR
Dimarts 2 a les 19.30h

La regidora d�Ensenyament de l�Ajuntament d�Amposta, Isabel
Ferré, serà l�encarregada de presentar a l�auditori de cambra de la
Societat, el curs escolar 2008/09 de la nostra Escola de Música.

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

INICI DELS ASSAJOS
Dimarts 2 a les 22h

Han estat pocs dies de vacances els que han tingut els músics de la
Banda. Acabaven el dia 17 d'agost amb la desfilada al Cosso Iris i
el dimarts 2 de setembre comencen altre cop els assajos.
Aquest mes encetem un trimestre amb molta activitat, que inclou
un dels concerts més importants de l'any: el concert de Santa
Cecília. Per això us demanem la màxima assistència i
als assajos.

puntualitat

CONCERT AMB MÚSICA DELS ANYS 40/50
Dimecres 10 a les 22.45h a la plaça del Castell

Aquest concert, amb altres activitats que ha organitzat l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament d'Amposta, com ara una exhibició
d'esgrima i l'actuació del grup de tangos Cambalache, es podran
veure al programa de TV3, , que la cadena catalana
emetrà la nit del 10 de setembre per celebrar els 25 anys de
Televisió de Catalunya, un programa en directe amb connexions a
7 municipis del principat, entre ells,Amposta.

La idea de realitzar aquest concert, amb el que es vol recrear els
envelats dels anys 40/50, sorgeix des de la Fila com una activitat
per programar-la dintre dels diferents actes amb que la nostra
Societat col·labora amb la celebració del Centenari de la concessió
del títol deCiutat aAmposta.
La Unió Filharmònica, juntament amb l'Àrea de Cultura i altres
entitats ampostines, forma part de la comissió organitzadora del
Centenari. Al llarg d'aquest any i fins al maig de 2009, hem
programat altres activitats relacionades amb aquest esdeveniment
de les que us anirem informant més endavant.
Demanem la col·laboració i el suport de tots els socis i
simpatitzants de la Fila, assistint i participant d'una forma activa en
aquest concert que estem preparant amb molta il·lusió.

Lanit en blanc

ACTUACIÓAALDOVER
Diumenge7a les 12h

Actuació a l'església d'Aldover a càrrec de la Coral Aquae. Acte
programat en el marc de les Festes Majors d'aquest municipi del
Baix Ebre.
La sortida en autobús serà a les 10,30hdes del carrer delGrau.

INICIDELCURSESCOLAR2008/2009
Dimecres3

L'Escola de Música es posa altre cop en marxa amb l'inici del curs
escolar 2008/2009.

Per qualsevol dubte podeu demanar més informació a la secretaria
de l�Escola en horari de dilluns a divendres de9a13h i de 17a20h.

S'han matriculat nous alumnes que es repartiran entre les classes
de sensibilització musical, llenguatge musical, instrument de vent
fusta, vent metall, percussió i escola d�adults.
La novetat d'enguany és la gratuïtat de la quota mensual durant
aquest curs escolar dels xiquets i xiquetes que tinguin entre 3 i 5
anys i s�haginmatriculat a la nostraEscola.

ACTUACIONS
coral aquae

INICIDELSASSAJOS
Dilluns 15a les 22h

Després d'unes merescudes vacances, la directora de la Coral,
Núria Ferré, convoca a tots els cantaires als assajos.No falteu !

DIADA NACIONAL DE CATALUNYA
Dijous 11 a les 19h

La Banda acompanyarà a la senyera en aquest acte amb el que se
celebra a la nostra ciutat l'Onze de Setembre. La senyera es
penjarà a l'edifici de l'Ajuntament, com es va fer l'any passat, ja que
les obres del Pont Penjant encara no han finalitzat.

SI NO VOLS REBRE AQUEST FULL INFORMATIU, SI US PLAU,
COMUNICA-HOALASECRETARIADELAFILA.

visita elwebde la fila

www.filharmonica.org
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Per fer-ho només has de respondre correctament aquestes dues preguntes:

1. Quines dues peces van servir de propina al concert
de bandes de festes majors 2008?

Per participar has d'emplenar aquest full amb les solucions a les preguntes, juntament amb les teves dades i dipositar-lo a la urna que trobaràs a la secretaria
de l'Escola. Per al sorteig, que es realitzarà el proper , es treuran de la urna 3 butlletes amb les respostes encertades que obtindran, cadascuna,
un premi d'un llapis USB de 2GB. La llista de guanyadors es publicaràalwebde laFila i ambcartells al Bar i al hall de l'Escola.

1 d'octubre

Nom:

Telèfon: Correu electrònic:

Solució:

2. Qui va fer l'arranjament d'aquestes dues peces?
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INSERTNET

solucions en
webs i software

a la seva mida

Plaça Adolf Ventas, 5 B - 43870 Amposta - T / F 977 70 21 13
info@insertnet.com - www.insertnet.com

Les dades que sol·licitemenaquest formulari només seran utilitzades per a efectuar el present sorteig. Un cop realitzat i localitzats els guanyadors, totes les butlletes seran destruides.
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