MÚSICA I

COOPERATIVISME

CONCERT
COMMEMORATIU
DEL CENTENARI DE
LA COOPERATIVA
DISSABTE 30 DE JULIOL
DE 2011
A LES 22:30 H.
AL PATI DE LA REIAL FÀBRICA
DE LA SEDA DE VINALESA

PROGRAMA

CONCERT MÚSICA
I COOPERATIVISME

1ª PART

Banda de la SRM
El concert Música i Cooperativisme, emmarcat
dins del centenari de lElèctrica de Vinalesa, esdevé
un dels actes centrals organitzats per la nostra
cooperativa, en aquest cas amb la Societat
Renaixement Musical. La conjugació daquestos
dos conceptes ve funcionant a Vinalesa des fa molts
anys i en estos difícils moments és quan realment
es fa més patent laposta decidida de la cooperativa
Elèctrica de Vinalesa amb la nostra cultura i el
nostre teixit associatiu en general.
Parlar de música a Vinalesa és parlar dun col·lectiu
ample i representatiu; és parlar de cultura, educació
i futur; és parlar de celebració, alegria i festa; és
parlar de cooperativisme, per què no? Una banda
o una coral no es pot entendre sense la cooperació
dels integrants que la composen. I tot açò és el que
amb aquest concert volem visualitzar.
El concert que es presenta es pretén siga diferent
i fresc, amb una xicoteta dosi despectacularitat.
Estructurat en dues parts: la primera en la qual la
banda de la SRM actuarà en solitari, i una segona
safegiran dues corals: la Pi de lAnell de Vinalesa
i la Joan de Ribera dAlfara del Patriarca. Junts
interpretaran una magnífica simfonia, la Divina
Comèdia de Robert W. Smith.

A la finalització del concert, la cooperativa Elèctrica
de Vinalesa obsequiarà a tots els assistents amb
uns refrescos i dolços típics de Vinalesa

La Primitiva
Pas doble ........................... Jeff Penders
Persis
Overtura ............................ James L. Hosay
Nostradamus
Overtura ............................ Otto M. Schwarz

2ª PART

Banda de la SRM
Coral Pi de l'Anell
Coral Joan de Ribera
La Divina Comèdia
Simfonia ............................ Robert W. Smith
L'Infern

Primer moviment

L'Ascensió

Segon moviment

El Paradís

Moviment final

Director: Pere Sanz i Alcover
Direcció tècnica:
Pere Sanz i Alcover (Mestre-director de la banda SRM)
Raquel Almudéver Aviñó (Directora Coral Pi de l'Anell)
Vicent Palau (Director Coral Joan de Ribera)

