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El Batle-President 

de 
l’Ajuntament de 

La Llosa de Ranes 
 

Saluda 
al soci/a 
 

i es complau en convidar-lo/a al 
 

Concert de l’Orquestra de Cambra Adagio 
 

que tindrà lloc el proper dissabte, 25 de Febrer de 2012, a les 18:00 a l’Auditori Municipal “Mestre 
Vicent Tortosa” de La Llosa de Ranes 

 

N’Evarist Aznar Teruel 
 

aprofita la ocasió per a testimoniar-li la seua consideració més distingida 
 

La Llosa de Ranes, 16 de Febrer de 2012 
 

 
Estimat/da soci/a:  
 

Ens complau adreçar-nos a vostè una vegada més per a fer-li extensiva la invitació que ens fa aplegar 
l’Ajuntament de La Llosa de Ranes per a un concert de Música de Cambra. 

 
Aquest Concert, s’oferirà el proper dissabte, 25 de febrer de 2012 a les 18:00 a l’Auditori Municipal “Mestre 

Vicent Tortosa” i correrà a càrreg de l’Orquestra de Cambra Adagio. 
 
A més els comuniquem que el proper dissabte, 10 de març de 2012 a les 20:00 i també a l’Auditori 

Municipal celebrarem el FESTIVAL DE BANDES JOVES amb la participació de la nostra Societat i la C.I.U.M. 
Genovense de Genovés. 

 
Així mateix aprofitem aquesta circular per a informar-los que la Banda de la nostra Societat Musical actuarà 

dins el cicle de concerts que amb motiu del dia de la Música Valenciana i com a conseqüència dels guardons obtinguts 
per la nostra Societat Musical en la passada edició del Certamen de la Diputació de València. Tot i que encara no 
sabem el lloc, si que el podem avançar el dia, la ciutat on es realitzarà i l’hora prevista de començament. 

 
VALENCIA 

Diumenge, 29 d’abril de 2012 
11:30 del matí 

ALACANT 
Diumenge, 6 de maig de 2012 

11:30 del matí 

CASTELLÓ 
Diumenge, 13 de maig de 2012 

11:30 del matí 
. 
 
 Sense més per la nostra part, esperem la seua assistència al Concert del dissabte. 
 

   

 

  
 


