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Benvolgut/da President/a:
Fruit de la intensa activitat que duem a terme des de l'àrea de relacions
institucionals i del diàleg permanent que des de FSMCV mantenim amb les
institucions públiques, m'alegra poder anunciar que la Generalitat Valenciana
pretén compartir amb tots els ciutadans el 600 aniversari de la seua fundació a
través de la música, i concretament, amb les societats musicals com a
protagonistes.
Per a açò, anem a engegar una nova campanya institucional, impulsada per
Presidència de la Generalitat amb la col·laboració de FSMCV, mitjançant la
qual celebrarem un total de 600 concerts per a festejar els 600 anys d'aquesta
institució, un per cada any de la seua història.

“Al voltant de la música, l'esperit d'un poble. 600 anys. Tots a una veu” és
el títol d'aquesta campanya organitzada per la Generalitat Valenciana, en
col·laboració amb FSMCV, amb la finalitat de fer partícip a tota la societat
valenciana, a través de la música i de les Societats Musicals, dels actes
commemoratius d'aquesta efemèride i contribuir a un millor coneixement de
la història de la institució. Per a açò, en finalitzar cada concert es llegirà la
Declaració Institucional que la Generalitat proporcionarà a aquest efecte.
Cada societat musical podrà participar amb un, o fins i tot amb dos concerts,
en funció de la disponibilitat, que se celebraran entre el 22 de maig i el 14 de
desembre de 2018. El repertori és lliure, si bé almenys una peça haurà de ser
de compositors valencians. Cada concert comptarà amb una dotació
econòmica de 600 euros.
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Com és habitual, el procés d'inscripció i la tramitació dels concerts es
realitzarà mitjançant la plataforma de FSMCV per a les societats musicals. El
termini d'inscripció serà des del 25 d'abril de fins al 15 de maig, tots dos
inclosos. El resultat de la selecció d'inscrites es comunicarà mitjançant correu
electrònic a les societats musicals, així com es publicarà aquesta resolució en
la pàgina web www.fsmcv.org.
No obstant açò, tota la informació relativa a la campanya la trobaràs explicada
amb major detall en les bases que adjuntem.
Esperant comptar amb la teua participació,

Atentament

Pedro M. Rodríguez Navarro
President FSMCV
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