Estimat/ada soci/a :
Comença la primavera i la música s’altera, s’altera per a bé, i amb una programació que segur els agrada.
Aquestes són les activitats que els anem a oferir fins a entrat l’estiu.

Diumenge, 7 d’abril de 2019 a les 18:00 a l’Auditori “Vicent Tortosa” de La Llosa de Ranes

CONCERT SACRE
El tradicional Concert Sacre, aquest any té un caràcter excepcional, ja que el dediquem al
nostre company RAMON TORTOSA.
Un Concert amb la participació del Cor de la Rectoria i Cor Ciutat de Xàtiva.

Dissabte, 13 d’abril de 2019 de 10:00 a 12:00 a l’Auditori “Vicent Tortosa” de la Llosa de
Ranes

Retransmissió en directe del programa de Ràdio

NUESTRAS BANDAS DE MÚSICA
El programa de radio dedicat a les bandes de música es traslada a l’Auditori per a emetre
en directe un monogràfic dedicat a la nostra Societat Musical. Amb entrada lliure, per a que
els nostres socis asisteixquen en directe a l’emissió del programa i vegem desde dins com
es realitza.

MAIG i JUNY 2019 a l’Auditori “Vicent Tortosa” de la Llosa de Ranes

AUDICIONS CLOENDA CURS 2018-2019
Aplega el final de la primavera i amb ella l’Escola de Música conclou el curs, i ho fa amb les
audicions on els alumnes mostraran la seua evolució i coneixements adquirits al llarg del
curs. (les dates i hores de les audicions estan per confirmar)

JULIOL de 2019 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” de La Llosa de Ranes

V Edició CONCURS DE JOVES INTÈRPRETS
L’auditori Municipal de la Llosa de Ranes acollirà la quinta edició del Concurs de Jóves
Intèrprets de LA LLOSA DE RANES
6 i 7 de Juliol VENT FUSTA
13 i 14 de Juliol VENT METALL
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
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