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 Dissabte, 12 de novembre 

22.00 h: Sopar de “Sobaquillo” a l’Escola de Música.

 Diumenge 13 de novembre

11.30 h: Proclamació de la Musa de la Música 2016 i  Presentació de
Nous Músics i Concerts de la Banda Juvenil i de la Banda Simfònica.

 Divendres 18 de novembre

17.00 h: Berenar i activitats per als alumnes de l'Escola de Música al pati i
saló d'actes.

22.00 h: Sopar i música amb la Xaranga Contrabanda.

 Dissabte 19 de novembre

10.30 h: Esports al pati de l’Escola de Música.

14.00 h: Paelles al pati de l’escola. Cal apuntar-se (per grups)

22.00 h: Sopar  de  “sobaquillo”  i  “Festa  de  Disfresses”  a  l’Escola  de
Música.

 Diumenge 20 de novembre

10.00 h: Passacarrer   i  trasllat  de  la  imatge  de  Santa  Cecília,  amb
l'acompanyament de la Musa, fins al carrer de Santa Cecília, on hi haurà,
com marca la tradició, bunyols i altres dolços per cortesia del veïnat del
carrer i de les famílies dels nous músics.

11.30  h: Missa  en  honor  de  la  Santa,  interpretada  per  l’Orquestra
Clàssica  i  cantada  per  l’Orfeó  “Josep  Climent”   en  l’Església  de  Sant
Francesc.

14.00 h: Dinar de Societat al Restaurant “l’Àncora”.

(Els  tiquets  del  dinar  es  poden  adquirir  a  les  oficines  de  l’Escola  de
Música fins el dijous dia 17, o al telèfon 96 285 61 19; a més es poden
reservar taules per grups)

 Dimecres 23 de novembre
19.00 h: Concert de Santa Cecília del quintet de vent Llevant Ensemble
per a alumnes i familiars d’alumnes de l’Escola. A la Casa de la Festa.

http://www.aamoliva.org

SANTA CECÍLIA 2016
ASSOCIACIÓ ARTÍSTICO MUSICALASSOCIACIÓ ARTÍSTICO MUSICAL D'OLIVA D'OLIVA

  

El President i la Junta Directiva de El President i la Junta Directiva de 
l’Associació Artístico Musical l’Associació Artístico Musical 

  

SaludenSaluden
a vostés,  socis  de l’entitat,  i  us conviden als actes que hem
programat amb motiu de la celebració de Santa Cecília, patrona
de la Música, i que es realitzaran des del dissabte dia 12 fins el
diumenge dia 20 de novembre.

Esperem la vostra assistència, i
aprofitem l’avinentesa per reiterar-

vos el nostre agraïment,

Oliva, novembre 2016
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