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L'Esdeveniment
LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA
DEFENSA QUE LES SOCIETATS
MUSICALS SIGUEN
DECLARADES BIC

ES PRESENTA A COCENTAINA EL CD
DEDICAT A GUSTAVO PASCUAL

El CD ha estat gravat per la Banda de la FSMCV sota
la direcció de Teo Aparicio. (...)

El Ple de la Diputació de València ha
aprovat per unanimitat de tots els
grups la seua adhesió al projecte de la
FSMCV perquè les societats musicals siguen declarades Bé
d'Interès Cultural (BIC). (...)

Resolta la campanya Música als Pobles 2009
En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant, nº
142, de 29 de juliol, apareix publicada la resolució de
la XIV Campanya Música als pobles, convocada per
la Diputació Provincial d'Alacant. (...)

Bétera va participar en el XIV Congrés
Internacional de la WASBE
La Banda Sinfònica del Centre Artístic Musical de
Bétera va representar a València i a Espanya en
el XIV Congrés Internacional organitzat per la
WASBE, la major i més prestigiosa associació de música de vent
del món, que enguany es va celebrar del 5 al 11 (...)

La Lira de Vila-real organitza un campament
musical a Morella
Tindrà lloc de l’1 al 8 d’agost a l’ Alberg
Francesc de Vinatea. (...)

La banda de Rafelcofer celebra el 10è
aniversari
Aquest divendres 31 de juliol i dissabte 1
d’agost a Rafelcofer, la banda de música de
Rafelcofer celebra el seu 10è aniversari amb
activitats per als músics i la gent del poble. (...)

Mutxamel interpreta música festera
La Societat Musical L’Aliança oferirà un concert
el diumenge 2 d’agost a les 20 hores a la Casa
de la cultura de Mutxamel. (...)

L’Artística Manisense obté una puntuació de
93.02 en el Certamen Internacional de
Kerkrade
La Banda Titular de la Societat Musical L’Artística
Manisense, dirigida per Pere Vicente Alamà, va
actuar el passat divendres 24 de juliol en el prestigiós Certamen
Internacional de Música de Kerkrade (Holanda), on ha obtingut
una puntuació de 93.02 sobr (...)

Concert de la banda juvenil de Benicarló a
Xilxes
El passat 11 de juliol, la Banda Juvenil “Ciutat de
Benicarló” va participar en un concert – intercanvi
amb la Banda Juvenil de l'Escola de Música
“Contrapunt” de Xilxes en la platja d'aquesta bonica ciutat. (...)

XIV Curs Internacional de Perfeccionament Musical
Associació Trobades Musicals d'Astúries. (...)

Cursos d'estiu
Organitzats per la Unió Musical. (...)

VI Concurs de Composició Fiestas de la Virgen
Modalitat de pasdoble fester. (...)

VII Curs de Música Antiga
Inscripció fins al 15 de juliol. (...)

VIII Concurs de música Vila de Betxí
Betxí, novembre-desembre de 2009. (...)
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