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LA FENICE
Com ja s’informà prèviament, el passat dia 3 d’octubre feren viatge a Venècia, els socis i
amics de Sabadell, més Música i d’Amics de l’Òpera de Sabadell. Un grup de 46 persones
disposades a gaudir dels encants d’aquella ciutat i de l’òpera, deixaren una important llista
d’espera per arribar tard a la inscripció.

Hem de valorar l’important grup que s’ha format amb
membres d’ambdues entitats musicals, Un grup d’amics que es
troben per veure bones òperes, en els millors teatres de món i
amb destacats cantants i orquestres. Han sabut unir la passió
per la música amb la descoberta de països i ciutats
desconegudes. No són clients d’una agència de viatges, són
una colla d’amics en cada viatge més entranyables.
Pel que fa a l’última excursió, Venècia no ni ha prou en una

vegada, molts ja hi havien estat, però es tracta d’un atractiu especial. Visitaren el Palau
Ducal, la Catedral i l’Acadèmia de Venècia amb unes sales on s’apleguen pintures dels més
reconeguts pintors venecians, Tintoretto, Tiziano, Canaletto, et.

.
Es visitaren les illes de Murano, on treballen manualment el vidre, verdaderes obres d’art,
que tan sols es poden trobar en aquella illa molt visitada. També s’anà a la illa d’Urano, en
la qual l’art manual de puntes, conegudes aquí com de coixí, atrauen, principalment, les
dones que saben valorar aquest treball artístic.

El Palau Ducal és una riquesa tot ell, com també la Catedral de Sant Marco. Una pàgina no
dóna per detallar tots els encants que es visitaren a Venècia, cal anar-hi. Abans d’agafar

l’autobús marítim, és a dir el vaporetto, es feu una fotografia de l’espectacular pont de
Calatrava.

VIATGE A NOVA YORK
Cal dir que ja s’ha obert la inscripció per anar el proper mes d’abril a Nova York per
presenciar l’òpera Aida de Jiusepe Verdi al Metropolitan Opera House “MET”.

Ara la vista ha d’estar en la propera excursió, no voldríem que ningú es quedés en llista
d’espera, ja es poden fer les inscripcions.

Truqueu al 93.726.71.69.

AVANTATGES PER ELS SOCIS
Us informem que hem ampliat els establiments que, adherits al projecte de Sabadell, més
Música, s’han sumat a oferir avantatges econòmics als nostres socis.
No deixeu de visitar la nostra pàgina web on hi trobareu tots els detalls.
www.sabadellmesmusica.cat

XARXES SOCIALS

Troba’ns a

Sabadell, més Música – Cobla Simfònica Catalana
No deixis de clicar m’agrada

I a:
Fes-te seguidor a @SBDmesMUSICA

COBLA SIMFÒNICA CATALANA
www.coblasimfonicacatalana.cat

VISITEU EL PORTAL WEB
www.sabadellmesmusica.cat
Si entreu a la web podreu trobar enregistraments dels nostres concerts
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