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CCV CONCERT MUSICAL

“TEATRILLO”

Programa
PART I
Haendel

Air de Ronaldo

Quartet Mozart K 160
Allegro
Un poco adagio
Presto
Quartet Schubert D 46
Andante con moto
Allegro
Mozart
Minuet de la siIInfonía 40
PART II
Quartet nº 71 de Haydn
Scherso-allegro
Largo-sostenuto
Finale presto
Gluck ………………… que faró sensa Euridicce
Schubert …………… an die Musik
Dvorack ……………. Humoreska
Mozart …………….. Canzonetta sul aria
Schubert …………. La barcarola

Blog : http//teatrillo.wordpress.com

(Batejat aixis per simpatía del barri )
Frederic Sbert
Lupe Galobardes
Manel Margarit
J Mª Gelpi

Violi I
Violi II
Viola
Cello

Components de la orquestra ARS
MEDICA varen decidir fa 10 anys
reunir-se per fer música de camera.
Provinent tots de families amigues de la
musica.
Deixebles ´d´ Enric Ainaud, Juan Macià,
Aurelia Sancristofol Ii d´Eduard Tolrá.
Han fet recitals de carácter intim a
Guimerá, a Santa Mª de l´Estany, a
Llabià, a Puiggracios, i al silenci del
bosc el seu lema es “ de tant en tant
deixat envair per la música, i viuras
millor”.
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
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Mendelsohn …….. Ich wollt meine Lieb ergoesse sich

¡ GRÀCIES PER COL.LABORAR !

Dijous 21 de Maig de 2015
C/ Margenat 66, (entre Iradier y Pomaret)
A les 21’30 Hores
A BENEFICI DE
Es una ONG que des
de 1997 treballa per a millorar les condicions de vida del
veïnat del barri del Poble-sec i les seves rodalies, a la
ciutat de Barcelona, atenent a persones en situació o risc
d’exclusió social.
Setmanalment es reparteixen uns 90 lots d’aliments a cada
família atesa, que suposen més de 850 kg d’aliments, a
unes 300 persones, i també, es donen productes d’higiene
personal, de la llar i roba de 2ª ma. Es realitzen plans de
treball familiars, depenent de les necessitats de cada
família, i, per millorar les situacions en que es troben.
Els plans de treball inclouen formació i recerca de feina a
més de cobrir les necessitats bàsiques i també l’atenció als
infants de les famílies que s’atenen dins de l’espai del
reforç escolar. Totes aquestes activitats son realitzades per
més de 80 voluntaris que fan possible el dia a dia del
projecte de Bona Voluntat en Acció.
Associacions com Bona Voluntat en Acció, són
malauradament, encara imprescindibles a la nostra ciutat.
La crisi encara l’estan patint moltes persones del nostre
entorn i que viuen molt a la vora nostra, es per això que
NECESSITEM MÉS ALIMENTS, ROBA (en bon
estat), RECURSOS ECONÒMICS i VOLUNTARIS.
Gràcies a esdeveniments com aquest podem seguir
endavant amb el nostre projecte i així seguir ajudant a
famílies que ens demanen el nostre suport. A Barcelona,
avui en dia i encara més amb la crisi, es viuen situacions
molt dramàtiques, amb famílies senceres a l’atur, altres
amb un sol sou i molt precari, i famílies desnonades amb
nens petits que no tenen a on anar a viure ni que menjar.

