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Estimat soci/a: 
 
 A la Societat Musical de La Llosa de Ranes ja estem a punt per arrancar amb tot un cicle de concerts i 
activitats musicals. Encetem una nova etapa amb un nou mestre director, amb energies renovades i amb més 
projectes i més il·lusions. 
 
Dimecres, 1 d’Abril de 2015 a les 22:00 h. a l’Auditori Municipal  “Mestre Vicent Tortosa” 

 

  

CONCERT DE MÚSICA SACRA 
Organitzat per la HERMANDAD DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA DE LA LLOSA DE 
RANES, i dins els actes de la Setmana Santa 2015, la Societat Musical de La Llosa de 
Ranes ofereix el tradicional Concert Sacre amb un repertori de peces de clar caràcter 
religiós.   

 
Dissabte, 25 d’Abril de 2015 a les 19:00 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” 

  

CONCERT DEL DIA DE LA MÚSICA VALENCIANA 
Aquest any reivindiquem un dia de celebració de la Música Valenciana i ho fem 
de la millor manera que podem, amb música.  
L’objectiu es que aquest dia sone música valenciana arreu del món i des de La 
Llosa de Ranes aportem la nostra llavor que segur es farà un arbre fort amb el 
pas del temps. 

 
Diumenge, 26 d’Abril de 2015 a les 11:30 a l’Auditori del Palau de les Arts a València 

 

  

CONCERT DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
La Societat Musical de La Llosa de Ranes, participa en el Concert de la Comunitat 
Valenciana 2015 que començarà a les 11:30 amb la participació de les bandes 
guanyadores a les diferents seccions del Certamen de la Comunitat Valenciana 2014. La 
nostra Societat com a guanyadora de la Secció 1ª dins el Certamen de la Comunitat 
Valenciana 2014 té l’honor de tancar aquest concert i ho farà amb una actuació especial. 
 
Per a 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 per a socis i un acompanyant, 
i 10 euros/persona per a NO socis. Per tal d’organitzar-lo millor, tot aquell/a que tinga 
interès en acudir mitjançant l’autobús deurà d’ inscriure’s i pagar el dies 15 i 16 
d’abril de 18:00 a 20:00 hores a la seu de la Societat Musical.  
 
La persona desitge acudir pel seu compte, tindrà que vindre a reservar la invitació els 
mateixos dies i horaris, ja que  l’accés és gratuït però requereix invitació la qual es 
gestionarà a través de la Societat Musical. 

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

 


