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Estimat soci/a : 
 
 Ens complau dirigir-nos a vostè per a informar-lo/la de la programació que tenim preparada per als últims  
mesos d’aquest any 2014. 
 

També volem fer-lo partícip del premi obtingut al darrer Certamen de la Comunitat Valencia on la Societat 
Musical va rebre el guardó de primer premi i menció d’honor, situant a la Banda de la Societat Musical com la millor 
Banda de la Comunitat Valenciana.   
 
 
Dissabte, 29 de novembre de 2014 a les 19:30 h. a l’Auditori Municipal  “Mestre Vicent 
Tortosa” 

 

  

CONCERT EXTRAORDINARI DE SANTA CECÍLIA 
Com no podia ser d’altra manera, aplegades aquestes dates celebrem la festa de la 
nostra patrona, Santa Cecília, i ho fem amb un Concert Extraordinari on gaudirem 
de bona música de la mà de dos mestres directors. Francisco José Sanchez Roca i 
Teo Aparicio Barberán.  
El concert el dediquem a un dels membres de la Societat Musical que ens ha deixat 
aquest any, Jose Chust Montell, el nostre abanderat. 

 
 
Dissabte, 29 de novembre de 2014 

 

PRESENTACIÓ DELS NOUS MÚSICS DE LA SOCIETAT MUSICAL 
El dissabte, 29 de novembre i dins del Concert de Santa Cecília rebrem als nous membres de la Banda de la Societat 
Musical de La Llosa de Ranes. 
 

 
 
 
Diumenge, 21 de desembre de 2014 a les 19:00 a l’Auditor “Mestre Vicent Tortosa” 

 

  

CONCERT DE NADALES 
La Societat Musical de La Llosa de Ranes felicita a tots els socis, amics de la música, i 
veïns del poble amb un Concert de Nadales en el que a més dels membres de la 
Banda, participen el cor de veus blanques de l’Escola de Música “Miguel Esparza”. 
 
Amb la col·laboració de  
Associació Cultural Betlem de La Llosa de Ranes 
 

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

aprofitem aquesta circular per a desitjar-los un Bon Nadal  i   Feliç any 2015 

 
 


