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Estimat/ada soci/a:  
 

Ens endinsem de ple en el final de l’any 2019, i com no podia ser d’altra manera en la festivitat de Santa 
Cecília i els Nadals. Aquestes són les activitats que els anem a oferir fins a finals d’any i ampliem al primer mes de 
2020. 
 
Dissabte, 30 de novembre de 2019 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 
amb la incorporació de 11 membres i el tradicional acte de benvinguda dels nous músics. 

 

 
 
Diumenge, 15 de desembre de 2019 a les 18:00 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 el Cor de l’Escola de Música “Miguel Esparza”. Amb la col·laboració de 
l’associació Cultural Betlem de la Llosa de Ranes. 

 

 
Divendres 27 desembre de 2019 a les 20:00 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” de La Llosa de Ranes 

BACK TO BRASS QUINTET 
 

L’auditori Municipal de la Llosa de Ranes acollirà  Festival de Vent amb el concert oferit per 
BACK TO BRASS QUINTET 

 

 

 

Divendres, 27 a les 20:00 h. 
     
Dissabte 28 desembre de 2019 a l’Auditori “Mestre Vicent Tortosa” de La Llosa de Ranes 

ART OF BRASS VALENCIA 
 

L’auditori Municipal de la Llosa de Ranes acollirà  Festival de vent amb el concert oferit per 
ART OF BRASS VALENCIA i la Societat Musical de La Llosa de Ranes. 

 

 

Dissabte, 27 hora a concretar 
 
Diumenge, 12 de gener de 2020  (hora per confirmar) a Pavelló esportiu Ricardo Tormo de Canals 

 

 FESTIVAL DE BANDES A CANALS 
 
La Banda de la Societat Musical de La Llosa de Ranes, participarà al Festival de Bandes a 
Canals. (Horari pendent de confirmar) 

 
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 


