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Estimat soci/a:  
 

 De cara a l’estiu entrem en un període que més ac tivitat desenvolupa la Societat Mus ical, final del 
curs 2015-2016 i preparació per la proper any, la segona edició del Concurs de joves intèrprets, concerts i espectacles.  
Ací els deixem l’agenda d’estiu 

 
Dissabte, 21 de maig de 2016 a les 19:30 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” 

 

  

INTERCANVIS MUSICALS 2016 
Una nova edició i ja en van 12+1 d’aquest a campanya d’Intercanvis musicals en la que  
podrem escoltar a l’Agrupació Musical de Beneixida. 
 

 
1, 2, 3 de juny de 2016 a les 20:00 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” 

 

  

AUDICIONS CLOENDA CURS 2015-2016 DE 
L’ESCOLA DE MÚSICA MIGUEL ESPARZA. 

Ons els alum nes ens oferir an una mostra dels coneixements musicals que h an anat 
adquirint. 
Dimecres, 1   -   Dijous, 2   -   Divendres, 3   de juny de 2016 

 
Diumenge, 12 de juny de 2016 a les 19:00 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” 

 

  

BALLANT AMB CLAU DE SOL 
Un espectacle de producció pròpia on es fusionen la música de Banda en tota la seua 
extensió amb els balls tradicionals, la música de  rondalla i el cant d’estil i folk. Una posta  
en escena on participen,  
Grup de danses RAS I PLA i la seua Rondalla, Colla de xirimiters de la Ll osa de Ranes i els 
cantants Juan Carlos Colomer i Pep Gimeno “Botifarra”, tots ells acompanyats per la Banda 
de la Societat Musical de La Llosa de Ranes. 
La recaptació d’aquest espectacle anirà a parar a l’Associació Contra el Càncer de La Llosa. 
 

 
25-26 de juny de 2016 
2-3 de juliol de 2016                        a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” 

 

  
La segona edició del CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS de La Llosa de Ranes. 

Organitzat per l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Llosa de Ranes 
Patrocinat per  

 
 
     

Sense més per la nostra part, esperem la seua assistèn cia als diferents concerts i actes que tenim preparats, 
poden seguir aquestos actes i ampliar informació a la nostra web         www.smlallosaderanes.com 
 

 


