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Estimat/da soci/a:  
 
 Com ja sabrà la Banda de la nostra Societat Musical participarà en el proper Certamen de Bandes de Música de 
la Comunitat Valenciana, com a conseqüència d’haver guanyat el Certamen de la Diputació de València en la seua edició 
de maig de 2011. 
 
 Per a la nostra Societat Musical és un nou repte al qual estem dedicant molt de sacrifici traduït en hores 
d’assaig de la Banda, en estudi individualitzat de cadascun dels músics i en sessions de treball de grups per cordes, 
aportant tot el necessari per a quedar en un bon lloc, i ¿per què no? , per a guanyar. 
 
 Però tot aquest esforç humà no té cap sentit si no s’adoba amb el calor que desprenen els aficionats a la 
música, els nostres socis, per això preguem el vostre recolzament incondicional assistint a l’actuació de la nostra Banda. 
No hi ha res que ompliga més que eixir a l’escenari i notar que vostès estan ahí, donant-nos suport i d’alguna manera 
reconeguent, amb la seua presencia, l’esforç que suposa participar a una activitat com aquesta. 
 

El CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA serà el proper dissabte 22 d’octubre  
de 2011, la Banda de la nostra Societat participarà dins la Secció segona del Certamen. L’hora de començament de la 
segona secció s’estima que serà a les 18:00 hores i la nostra Banda actuarà en 3er lloc que estimem que rondarà les 
20:00 hores de la nit. 
 
 Per afavorir l’assistència de tots els socis que ho desitgen, la Societat va a contractar un autobús que tindrà 
l’eixida i la tornada des de La Llosa fins al recinte on es celebrarà el certamen.  
 
            El preu del viatge serà de 8 €/persona, i per tal d’organitzar millor el viatge, tot aquell/a que desitge donar 
suport assistint a l’actuació de la Banda, pot acudir mitjançant l’autobús, per a inscriure’s ho pot fer el dia 17 i 18 de 
d’octubre de 18:00 a 20:00 hores a la seu de la Societat Musical.  Per a tot aquell que desitge acudir pel seu 
compte, l’informem que l’accés és lliure i gratuït. 
 
            Amb el mateix motiu, els convidem al CONCERT PREVI que oferirem el dia abans, divendres 21 d’octubre de 
2011 a l’Auditori Mestre Vicent Tortosa, a les 22:30 de la nit.  
 
            I aprofitem i ja els informem que la setmana següent al Certamen de la Comunitat es celebrarà a Genovés el 
Festival Comarcal de Bandes i que la Societat Musical actua el dia 29 d’octubre al voltant de les 20:30. 
 

CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA de la COMUNITAT VALENCIANA 
DISSABTE, 22 D’OCTUBRE DE 2011 A LES 20:00 h. (hora aproximada) 

PARANIMF DEL COMPLEX EDUCATIU DE XEST 
BANDA DE LA SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES 

SECCIÓ SEGONA ACTUACIÓ EN 3er LLOC 
 

Inscripcions autobus a Xest 
per anar en autobús, el dilluns, 17 i dimarts 18 d’octubre de 18:00 a 20:00 hores 

A la seu de la SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES 
8 € / persona 

 

CONCERT PREVI AL CERTAMEN  
Divendres, 21 d’octubre de 2011 a les 22:30 h. a l’Auditori Mestre Vicent Tortosa. 

 

FESTIVAL DE BANDES DE LA COSTERA A GENOVÉS 
Dissabte 29 d’octubre, a Genovés 

Actuació de la Banda, aproximadament al voltant de les 20:30 h.  
 
  

Sense més per la nostra part, esperem la seua assistència al Concert del divendres i a l’endemà dissabte al 
Paranimf del complex educatiu de Xest. 
 
   


