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PREMI AGUSTÍ BORGUNYÓ 2013

Cobla Sant Jordi, guanyadora del Prem i Agus tí Borgunyó 2012

Sabadell, m és Música, conv oca el Prem i
Nacional Agustí Borguny ó, premi que porta el
nom de l’insigne compositor sabadellenc, en
reconeix ement a persones o entitats que hagin
aportat creacions o organitzacions d'activ itats que
donin a conèix er la música lliure o simfònica per a
cobla. Aquest any el premi arriba a la sev a 10a.
edició.
Hi
poden
participar
associacions,
compositors, intèrprets, organitzadors de concerts,
pedagogs, escoles, entitats, etc. El Jurat v alora
especialment la creativ itat i lliurament v ers la
música per a cobla.

Adreceu-nos propostes
Adreceu les v ostres propostes de candidats dirigint-v os a la nostra entitat per
qualsev ol dels mitjans disponibles que posem a la v ostra disposició. El term ini de
recepció de propostes finalitza el dia 14 de febrer de 2013.

Lliurament del premi
www.sabadellmesmusica.com/news/201301/
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El lliurament del premi serà el 15 de m arç de 2013 a l'Hotel Urpí de Sabadell en el
decurs d'una festa-sopar, on Sabadell, m és Música celebra la sev a festa social, en la
que hi assisteix en socis, col·laboradors de l’entitat, autoritats, mitjans informatius, etc.
Si v oleu assistir, comuniqueu-v os amb la nostra entitat per qualsev ol dels mitjans
disponibles que posem a la v ostra disposició.

Excursió a Dresden
Del 1 6 al 20 de juny . S'han cobert totes les
places. Més de 50 persones que podran
gaudir d'aquesta ex cursió organitzada per
Sabadell, m és Música conjuntament amb
Am ics de l'Òpera de Sabadell, amb
motiu d’assistir a la celebració del 200
aniv ersari del naix ement de Richard
Wagner. Del magnífic repertori d’aquest
ex traordinari compositor, s’ha programat
l’òpera L’Holandès Errant. Aprofitarem per
fer un recorregut turístic pels indrets més
representatius d'aquella zona de la Sax ònia.

10è Aniversari
El 201 3 Sabadell, m és Música assoleix els 1 0 any s d’activ itat. Com cal l’entitat està
preparant un programa d’actes ex traordinaris que tindran inici el dia 1 0 de febrer en el
decurs d’un ex traordinari concert amb la Cobla Simfònica Catalana en el Palau de la
Música Catalana. Oportunament donarem a conèix er més detalls d’aquest concert, aix í
com d’altres actes que s’estan preparant.

Demaneu-nos informació
Sabadell, m és Música
Tels. 93 7 26 7 1 69 - 608 999 333
Adreça: C/ de Sant Joan, 20. 08202 - Sabadell
www.sabadellmesmusica.com
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