Sala d'assatjos del Conservatori de Moneada. Acte d'inauguració del curs escolar 2018-2019 a cárrec de l'equip directiu
de l'escola. Lliurament d'instruments als nous alumnes que inicien els seus estudis. Lliurament de di plomes als millors
expedients académics curs anterior. Actuació de !'ensemble de guitarres de la UMM.
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En el saló d'actes. Concert banda infantil i juvenil. Entrada d'estudiants a la banda juvenil i lliurament de di plomes.
1 actuació deis nostres alumnes guanyadors del premi "José Miguel Sánchez Rw "
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En el local social. TITELLES.
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Cercavila i recollida deis nous educands.
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Sopar de benvinguda als nous músics, en el local social.
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Cercavila i recollida Muses (2017- 2018).

•

Concert de Santa Cecilia. Saló d'actes del centre cultural "Biasco lbáñez" de Moneada. Acte de presentació de la nova
Musa de la Música. Entrada deis nous educands en la banda. Concert Santa Cecilia a cárrec de la banda simfónica de
la UMM. En finalitzar vi d'honor al pati del Centre Cultural a cárrec deis par.es/~ ares 1 Musa entrant.
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Cinema pera socis, músics i simpatitzants.
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En el nostre local social. Xocolata pera tots. Patrocinat perla Comissió de Santa Cecilia .

•
Trasllat Santa Cecília des de la societat fins al domicili de la Musa 2018.
Sopar de sobaquillo pera tots els socis i simpatitzants. Menjador Col ·legi Vicente Trenca de Moneada .
Preu: 5€ per persona . Recollida de tiquets en el local social de 17 a 20:30 fins al 22 de novembre.
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Cercavila i trasllat de Santa Cecília des del domicili de la Musa a l'ermita de Santa Bárbara, acompanyats pels
anderos de Santa Bárbara . A continuació Missa en honor a Santa Cecília . Seguidament, Menjar de germanor en el
Restaurant Poliesportiu de Masies .
Dies 20, 21 i 22 de novembre, de 19:00 a 20:30 hores al local social recollida de tiquets .

Organitza: Unió Musical de Moneada
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Col· labora: Comissió Santa Cecilia 1Ajuntament de Moneada 1Anderos de Santa Barbara
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Ajuntament

\'IP de Moneada

