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NOU PORTAL WEB DE SABADELL, MÉS MÚSICA

Cobla Simfònica Catalana

Acabem d’estrenar un nou portal web que persegueix tres finalitats:
x
x
x

Donar a conèixer la nostra entitat a tot el país i a sectors on fins ara encara no hem arribat, fins i tot
més enllà de les nostres fronteres.
Promocionar la nostra Cobla Simfònica Catalana per poder-ne garantir la seva continuïtat i dur-la
per tot el país i a on calgui com a ambaixadora de la nostra cultura musical.
Divulgar la música simfònica o de lliure format per a cobla que és un clar exponent de la
vitalitat i de la riquesa de la producció musical catalana dels darrers temps.

És per tot això que hem construït un portal molt complet, amb
molt contingut, que pretén ser un exponent viu de la nostra
activitat i arribar a totes aquelles persones que tenen inquietuds
similars a les nostres, fins i tot a col•lectius de professionals i
d’estudiants que es mouen pels camins meravellosos del llegat
musical català.
Seria bo que us el miréssiu detingudament tot i descobrint-ne
cadascun dels seus continguts.
Us demanem, també, que us dirigiu a l’entitat si ens en voleu dir
alguna cosa, si ens voleu donar suggeriments o idees, o si ens

voleu informar d’errors o mancances que hi hàgiu trobat. És una bona manera de col•laborar en el
desenvolupament d’aquesta entitat que procura mantenir-vos informats de les seves activitats.
L’accés al nou portal és el mateix que hem tingut sempre:
www.sabadellmesmusica.com
Us donem les gràcies anticipades per la vostra col·laboració i que gaudiu del portal.

Excursió musical a Nàpols
Otello

Els dies del 24 al 28 d'abril 2014, Sabadell, més Música, conjuntament amb Amics de l'Òpera de
Sabadell, celebraran un viatge a Nàpols per tal d’assistir al Teatre de l'Òpera San Carlo d'aquella ciutat i
gaudir i de l'òpera “Otello”
commemorant el bicentenari del
naixement del seu autor Giuseppe
Verdi. El viatge a Dresden també
fou per commemorar el bicentenari
de Richard Wagner.
L'atractiu que ofereix la regió de la
Campania ens convida a visitar les
Runes de Pompeia situades en el marc del Parc Nacional del Vesubi , la Costa Amalfitana, la catedral de San
Gennaro construïda el segle XIII edificada sobre les runes d’un temple romà, el Palau Episcopal, el Museu
Correale di Terranova, Castello Aragonese, meravellosa fortalesa medieval assentada sobre un turó de roca
volcànica, catedral de l’Assumpció del segle XIV, les presons i altres dependències i visites de significat interès.
Animeu-vos i veniu.
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