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Estimat soci/a:  
 

 Ja casi que hem passat l’estiu i la Societat Musical ha preparat uns actes poc habituals i que 
considerem extraordinaris.  

 
Divendres, 16 de sete mbre de 2016 de 20:00 a 2 1:00 Plaça del mercat (pintor Dies) de la 
Llosa 

 

  

TALLERS MUSICALS DE L’ESCOLA DE MÚSICA 
MIGUEL ESPARZA. 

L’ESCOLA DE MÚSICA organitza una fireta d’activitats i tallers musicals per a tots els 
xiquets de la població. Un acte lúdic on els seus fills podran pintar, fer instruments, 
realitzar manualitats, i moltes més activitats.  
Una jornada de portes obertes en la que l’escola de música convida a tots. 

 
Diumenge, 18 de setembre de 2016 a les 18:00 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” 

 

 SARSUELA “LAS LEANDRAS” 
 
La Banda de la Societat Musical de La Llosa de Ranes, junt al Quadre Artístic de Muro 
d’Alcoi, presenten la sarsuela “LAS LEANDRAS”. Un espectacle que segur que fa agrada al 
amants i incondicionals d’aquest gènere. Música, cantants, cors, cos de ball en directe.  
 
Les entrades estaran a la venda el DILLUNS 12 i DIMARTS 13 de 18:00 a 19:00 a la seu de 
la Societat Musical de la Llosa de Ranes. Preu únic 10’00 euros.  
 

 
Diumenge, 2 d’octubre de 2016 a la Font de la Figuera, a les 11:00 teatre “Juan de Juanes”  

 

 

  
 

FESTIVAL COMARCAL DE LA COSTERA 
La Societat Musical participa a aquest Festival de Bandes de Música de la Costera. 

 
Divendres,  7 d’octubre de 2016 a les 20:30 a l’Auditori Municipal de Beneixida 

 

  

INTERCANVIS MUSICALS 2016 
A BENEIXIDA 

Una nova edició i ja en van 12+1 d’aquesta campanya d’intercanvis musicals en la nostra 
Societat torna la visita a l’Agrupació musical de Beneixida. 
 

 
     

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

 


