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L'Esdeveniment
BORRIANA ES
PREPARA PER A
ACOLLIR LA 41
ASSEMBLEA GENERAL

CITA INELUDIBLE A BUNYOL

El pròxim 15 d'agost a partir de les 22:15
hores, Bunyol celebra el seu tradicional
Mano a Mano. (...)

Se celebrarà els dies 17 i 18
d'octubre en el Centre
Cultural la Mercé. (...)

Sant Vicent del Raspeig celebra un concert
de música festera
Se celebrarà el dissabte 19 de setembre a les
20 hores en el Paranimf de la Universitat
d'Alacant. (...)

Dénia organitza el II Curs de Flauta
Se celebra els dies 21, 22 i 23 d'agost. (...)

Torrevieja celebra el VII Festival
Internacional de Bandes de Música
Organitzat per la Societat Musical Ciutat de
Torrevieja “Los Salerosos”, se celebrarà del 24
al 29 d'agost. (...)

Finalitza el termini per a
inscriure's en el Certamen de
Bandes de Torrevieja
El pròxim 31 d'agost és l'últim dia
per a apuntar-se al Certamen de
Bandes de Torrevieja. (...)

II Curs de Direcció i I Curs de composició per a
banda
Professors: Franco Cesarini i José R. Pascual Vilaplana
(...)

La banda d’Ador ofereix el tradicional concert de festes
El pròxim dissabte 15 d’agost a les 22.30 h tindrà lloc a l’auditori
de la Casa de la Música d’Ador el tradicional concert de festes
que s’enquadra dins dels actes de la XXIII Setmana Cultural de la
nostra població, preàmbul de les festes patronals d’Ador (...)

Villena ofereix un concert a benefici d’Amif
Fidel a la seua cita des de l'any 1993, la Societat
Musical Ruperto Chapí oferirà el seu tradicional
concert benèfic de música festera divendres que ve
14 d'agost a les 21 hores en el Pavelló fester
Municipal. (...)

El metrónomo on line
La Unión Musical San Fulgencio ve publicant des de
maig de 2002 un butlletí informatiu de totes les seues
activitats. (...)

En marxa una nova edició del Mesías
participatiu
Els concerts se celebraran els dies 19 i 20 de
desembre en el Palau de Congressos de
València. (...)

XV Concurs de Piano Mestre José Serrano
Organitzat per Lo Rat Penat. (...)
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