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VIATGES MUSICALS
L'altra activitat de Sabadell, més Música

Imatges dels viatges a Berlin, Tolosa de llenguadoc i Riga

Fa nou anys que es constituí l’entitat Sabadell, més Música i si bé la motivació principal ha
estat sempre la de fer arribar al gran públic la música simfònica o de lliure format per a cobla,
també és cert que la música amb tota l’amplitud de la paraula, mou a aquesta entitat musical
més enllà de casa nostra. Organitza importants concerts per Europa i naturalment, s´aprofita
l’avinentesa per fer turisme. Així doncs s’ha anat a: Lisboa, Berlin, Amsterdam, Bilbao,
València, Letònia, Roma, Tolosa de Llenguadoc, diversos indrets del país, etc.
Actualment s’està preparant una
excursió musical a Bordeus per al mes
d’octubre. Els viatges de Sabadell,
més Música són culturals i
comprenen com ja s’ha dit, concerts de
molt nivell. De complement es visiten
museus, la història de les ciutats, els
principals centres d´interès, etc.
En aquests moments es prepara la
programació dels propers concerts que
Sabadell, més Música oferirà amb
la Cobla Simfònica Catalana amb
Marcel Sabaté com a director titular
al
capdavant.
També
s'estan
programant els actes especials per
celebrar l´any vinent, el 10è aniversari.

Lisboa

La música sonarà en escenaris importants, i amb escollides programacions. De tot plegat
informarem oportunament.
També s´organitzen viatges musicals pel país i per Europa, caldrà estar a l’aguait per tal de
participar en les manifestacions que s’apropen.

http://www.sabadellmesmusica.com/news/201205/index.html
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Les activitats de Sabadell, més
Música són obertes a tothom, encara
però, hem de dir que els socis tenen
importants avantatges, cal doncs,
apropar-se a l’entitat i demanar
informació per assistir a les activitats
que amb molta cura s’estan preparant.

Roma

Demaneu-nos informació
Sabadell, més Música
Tels. 93 726 71 69 - 608 999 333
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell
www.sabadellmesmusica.com

Es pot viure sense la música ???
Truqueu-nos
Newsletter patrocinada per:

Si et vols donar de baixa d'aquesta newsletter envia'ns un e-mail amb l'assumpte "Baixa" a
sabadell@sabadellmesmusica.com

http://www.sabadellmesmusica.com/news/201205/index.html

05/06/2013

