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REMEMBRANÇA D’ESTIU
És insòlit. Gairebé heroic. Un cor d’infants i adolescents. Quatre
produccions l’any. Repertoris diferents, complexos, interessants, propis
d’un cor de cantants professionals. Una qualitat vocal i musical inusuals i
el finançament privat d’un centre educatiu.
Aquestes paraules amb que la compositora Mariona Vila és refereix al
Cor Vivaldi ho diuen tot i poc deixen per afegir-hi, no debades va ser
reconegut amb la Creu de Sant Jordi en el seu 25è aniversari.
Sota la direcció del mestre Òscar Boada, quan aquest estiu que estem començant toqui
campanes anunciant la tardor, els petits cantors de Catalunya seduiran les nostres oïdes
amb la magnificència de les seves veus.
Ha estat una important aposta per part de Sabadell,
més Música el poder participar d’un programa de la
qualitat que promet la participació del Cor Vivaldi en
un concert amb la Cobla Simfònica Catalana que,
una vegada més i sota la direcció del mestre Jordi
Molina, omplirà el Teatre Principal de Sabadell amb
música instrumentada per cobla.
No tinguem pressa en que passi aquest estiu, d’altra
banda seria entenedor, però deixeu que en aquells
moments de somni amb que ens obsequien les
vacances es vagi accentuant el desig per escoltarlos.
Amadeu Papiol
Comunicació

PRESÈNCIA INTERNACIONAL
Al tancar aquest newsletter ho fem amb la noticia
que des del Casal de Catalunya a Buenos Aires –
Argentina – estan preparant una entrevista
televisiva interessats en la feina que des de
Sabadell, més Música s’està fent en favor de la
difusió de la cobla com a conjunt instrumental
propi de Catalunya que transcendeix la
singularitat de la sardana.
Esperem poder-vos informar dels enllaços on
veure aquesta entrevista.

AVANTATGES PER ALS 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.
El GABINET JURIDIC GHC de Juan Antonio García Cazorla i
Leonardo Hereter Quintana, és un despatx fundat a Sabadell el
gener de 1985, inicialment format pels lletrats Juan Antonio
García Cazorla, degà del Col.legi d’Advocats de Sabadell,
Leonardo Hereter Quintana i Elena Parera Sampere.
Ofereixen als socis de l’entitat UNA PRIMERA CONSULTA
GRATUITA i després, si s’encarreguen del tema, tindran una oferta d’honoraris
especial per a ells.
Carrer de Sant Llorenç, 31-35, baixos 3
Sabadell
Tel.- 93 727 83 00
Fax.- 93 725 78 85
Correu.- hereter-cazorla@ibk.net
Pàgina web.- http://www.ghcadvocats.com/

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
Com ja es va informar, la Cobla Simfònica Catalana ja té pàgina web pròpia:
www.coblasimfonicacatalana.cat

VISITEU TAMBÉ EL PORTAL WEB
www.sabadellmesmusica.cat
Si hi entreu podreu escoltar concerts de la

Cobla Simfònica Catalana
i conèixer amb detall tota l’activitat de lentitat
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