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L'Esdeveniment
LA FSMCV ASSUMIRÀ UN NOU
PAPER EN ELS CERTÀMENS
COMPETITIUS

Les noves directrius de cara als
certàmens es van presentar en la
jornada celebrada dissabte passat a
Vila-real. (...)

El president de la FSMCV en Ràdio Nou
El programa "De Festa en Festa” entrevistarà
dilluns que ve 27 a partir de les 22:15 hores a Pepe
Almería. (...)

RESOLTES LES AJUDES PER A
ESCOLES DE LA CONSELLERIA
D'EDUCACIÓ

Ja s'ha publicat en el DOCV la resolució
de la convocatòria de subvencions per a
escoles de música depenents de les
corporacions locals o d'entitats sense
ànim de lucre per a 2009 (...)

Guadassuar guanya el VI Certamen de Bandes Vila
d'Alginet
Es va celebrar el dissabte 18 de juliol. (...)

Concert de bandes sonores a San Fulgencio
La Unión Musical San Fulgencio va realitzar el
passat 12 de juliol un concert de bandes sonores
en el qual es van interpretar temes com “El último
pohicano”,
“La
llista
de
Schindler”,
“Bravehearth”… (...)

Vinaròs ofereix un nou concert
Serà el dissabte 25 de juliol a les 20 hores en la carpa cultural
“Passeig del Atlàntic”. (...)

Fernando Rodrigo dirigeix la banda de Villar del Arzobispo
Serà en el concert d'estiu que se celebrarà diumenge que ve 26
de juliol a les 19 hores. (...)

Les Useres acull la trobada de bandes de la comarca
Les agrupacions de L’Alcalatén-Alt Millars es reuniran el
25 de juliol a partir de les 6 de la vesprada. (...)

El CAM de Foios iniciarà el 38ª Certamen
Internacional de Bandes d'Altea
La 38ª edició del Certamen Internacional de
Bandes de Música Vila D'Altea contarà amb la
participació d'importants bandes de Colòmbia,
Bèlgica i Espanya, en una edició que estarà dedicada a les
"Músiques de la Mediterrània". (...)

Altea la Vella celebra el concert de Santa Anna
Serà el dissabte 25 de juliol a les 20:30 hores i estarà
dedicat a la música de Walt Disney. (...)

Intercanvi musical a Palma de Gandia
El proper dia 24 de juliol a les 21,15 h tindrà lloc en la Casa de la
Cultura de Palma de Gandia el concert emmarcat en el VI
Programa d'Intercanvis Musicals amb la participació de la banda
de l'Associació Amics de la Música de Palma de Gandia i la banda
(...)

Benissanó celebra el II Certamen de Bandes
Se celebrarà dissabte que ve 25 a partir de les 20:30 hores en la
Plaza Conde Sastago. (...)

Ja es coneixen els finalistes del Concurs de
Pasdobles d'Albocàsser
Cinc composicions han quedat finalistes en la primera
edició del I Concurs Nacional de Composició "Vila
d'Albocàsser". (...)

Els alumnes dels Serrans es van reunir a
Ademús
Centenars d'alumnes de la comarca van
participar en la XI Trobada d'Escoles de Música.
(...)

XXIX Curs Internacional de Tècniques i
Perfeccionament i Interpretació
Organitzat per la Unión Musical de Torrent. (...)

6º Curs Internacional de Música Vila de l’Olleria
Inclou cursos de perfeccionament i un cicle de concerts
paral·lels. (...)
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