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Estimat/ada soci/a:  
 

Amb l’arribada de la tardor i a les portes de l’hivern ens endinsem a una activitat frenètica dins la Societat 
Musical. Ja hem deixat endarrere els concerts de la Banda Juvenil i Infantil que aquest estiu han estat protagonistes en 
diversos actes d’intercanvi a altres bandes i ara toca celebrar la festivitat de Santa Cecília i com no, l’esperat Concert 
de Nadal. Aquestes són les activitats que els anem a oferir fins a finals d’any. 
 
Dissabte, 25 de novembre de 2017 a les 19:00 a l’Auditori “Vicent Tortosa” de La Llosa de 
Ranes 

 

 CONCERT DE SANTA CECÍLIA 
 
Un dels concerts més esperats pels socis, simpatitzant i amics de la música. Aquest any 
esperem sorpren-de’ls amb unes obres amb solistes i amb el tradicional acte de 
benvinguda dels nous músics. 

 

 
 

Divendres, 1 de desembre de 2017 a les 20:30 a l’Auditori “Vicent Tortosa” de La Llosa de 
Ranes 

 

 CONCERT de la 
SIMON BOLIVAR TRUMPET ENSEMBLE 

 
De la mà de SANGANXA i l’Ajuntament de La Llosa de Ranes, tindrà lloc una actuació 
excepcional d’una agrupació de metall tan magnifica com ho és la SIMON BOLIVAR 
TRUMPET ENSEMBLE. 

 
Diumenge, 17 de desembre de 2017 a les 19:00 a l’Auditori “Vicent Tortosa” de la Llosa de 
Ranes 

 

 CONCERT de NADAL 
 
Tan estrany com un Nadal sense torrons, ni sidra, seria un Nadal sense el Concert que la 
Societat Musical i l’Escola de Música “Miguel Esparza”.  
Els esperem per tal de desitjar-los unes Bones Festes com millor sabem, fent música.  

 

 
27-28-29 desembre de 2017 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” de La Llosa de Ranes 

II Festival Back to Brass 
 

L’auditori Municipal de la Llosa de Ranes acollirà la segona edició del Festival Back to Brass 
amb tres actes: 
Dimecres, 27 a les 20:00 Back to Brass Quintet de Metall 
Dijous, 28 a les 20:30. Concert Banda Stat.Musical de La Llosa i professors Back to Brass 

 

 

 

Divendres, 29 a les 20:00. Concert Cloenda II Festival. 
 
     

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 

 
 


