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Estimat soci/a : 
 
 Ens complau dirigir-nos a vosté per a informar-lo/la dels actes que tenim previstos per al mes de MAIG/2014 
 

Dissabte, 10 de maig de 2014 a les 19:30 h. a  
l’Auditori Municipal  “Mestre Vicent Tortosa” 

 

 
FFEESSTTIIVVAALL  DDEE  PPRRIIMMAAVVEERRAA  

Amb la participació de la Banda de la UNIÓ MUSICAL DE LLANERA DE RANES, la 
nostra Banda els ofereix un any més el FESTIVAL DE PRIMAVERA. Aquest any 
amb un significat especial ja que les dues formacions anem a participar en el 
CERTAMEN DE BANDES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, cadascuna en una 
secció. Aquest Festival es una bona ocasió per a escoltar les obres en les que es 
presenten ambdues bandes. 
  

 
 

 

Així mateix aprofitem aquesta circular per a informar-los que el proper 
diumenge 18 de maig de 2014, la Banda de la nostra Societat participarà al 
Certamen de Bandes de Música de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA dins la Secció 
Primera del Certamen. L’hora d’actuació de la nostra Banda estimem que 
rondarà les 10:00 hores del mati. 
 
Per facilitar 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 s’estima que és de 8 euros/persona i per tal d’organitzar-
lo millor, tot aquell/a que tinga interès en acudir mitjançant l’autobús deurà 
anar a inscriure’s i pagar el dies 8 i 9 de maig 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. 
 

 

CERTAMEN DE BANDES DE MÚSICA de la DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA 
DIUMENGE, 18 DE MAIG DE 2014 A LES 10:00 h. 

BANDA DE LA SOCIETAT MUSICAL DE LA LLOSA DE RANES 
SECCIÓ PRIMERA ACTUACIÓ EN 1er LLOC 

 
Inscripcions per anar en autobús, dies 8 i 9 de maig de 18:00 a 20:00 hores 

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

 
 
 Sense més per la nostra part, esperem la seua assistència als diferents concerts i actes que tenim preparats. 
 
 

 


