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L'Esdeveniment
RESOLTES LES AJUDES PER A
INSTRUMENTS CONVOCADES PER
L’IVM

Ja es coneixen les societats musicals que
rebran subvencions per a adquirir nous
instruments durant 2009 . (...)

VALÈNCIA ACULL EL 3
D'OCTUBRE UN CONCERT
SOLIDARI

L'esdeveniment està organitzat per la
Conselleria d'Immigració i Ciutadania
en col·laboració amb la FSMCV i
poden participar totes les bandes
que ho desitgen. (...)

Concert de Palma de Gandia a Còrdova
El passat 1 d'agost va tenir lloc la I Trobada de
Bandes entre la Associació Amics de la Música
de Palma de Gandia i la Banda Municipal de
Hornachuelos (Còrdova), amb motiu de la
festivitat de la patrona de la ciutat. (...)

Pascual Vilaplana convidat com jurat
internacional a Itàlia
Durant la setmana del 3 al 8 d'agost se celebra
en la ciutat italiana d’Abbadia Sant Salvatore
(província de Siena, Toscana), el I Concurs
Internacional de Direcció de Banda "Palmiero Giannetti". (...)

El Verger ofereix el concert de festes
Serà el diumenge 9 d'agost a les 20 hores. (...)

NBM retransmetrà en directe el Mano a mano
de Bunyol
La nit del 15 d'agost, a partir de les 22.15 hores,
el programa Les nostres Bandes de Música
retransmetrà en directe per Las Provincias TV el
Mano a mano de Bunyol. (...)

Concert d'estiu a Oliva
Divendres que ve, 7 d'agost, a les 22:30 hores,
en el Carrer Roger de Lauria de la Platja
d'Oliva, tindrà lloc el "Concert d'estiu” a càrrec
de la Banda Sinfònica de l'Associació Artístic
Musical d'Oliva. (...)

Música per a ballar a Villar del Arzobispo
La banda de la Unión Musical oferirà un concert
de bailables dissabte que ve 8 d'agost a partir de
les 23 hores. (...)

La Unión Musical Torrevejense segona millor
banda de la seua categoria en Kerkrade
En la 16ª edició del Certamen de Bandes,
celebrat en la ciutat de Kerkrade, en la divisió de
Harmony Band en 1ª categoria, la Unión Musical
Torrevejense, després de competir amb 26 bandes procedents de
tot el món, ha estat classificada com 2ª millor banda (...)

Alginet va ser el centre musical de la
comarca
La ciutat va acollir la IV Trobada d’Escoles
de Música i el VII Encontre de Grups
Instrumentals de la Ribera Alta (...)

La Unió de Tres Forques va fer un intercanvi
musical
El passat 20 de juny la banda de la Societat
Musical la Unió de Tres Forques va participar en
el programa d'Intercanvis de la FSMCV visitant
en aquesta ocasió a l'Agrupació Musical San Isidre de València.
(...)

25 anys fent música
Banda de Música de l'Ateneu Musical de Sueca (...)

XIX Concurs de Guitarra per a Joves
Organitzat per l'Institut de Secundària Francesc Tàrrega
de Vila-real. (...)

I Concurs Nacional d'Interpretació Musical
Organitzat per la Fundació Caixa Rural del Sud. (...)
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