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ESTUDI DE TORNEM AL NOSTRE DIA A DIA
La Coral Som Cor deixa enrere el mes de febrer amb un
MÚSICA
bon record: el haver par-cipat ac-vament en el Projecte
Aquest mes us
portem una novetat important.
L’Estudi de Música és una secció que està constantment canviant coses. Intentem oferir el millor i, sempre
que podem, oferim cursos nous i instruments nous,
com aquest any l’arpa. També, aquest curs hem obert
un blog perquè pugueu seguir novetats noves, a més de
la pàgina de Facebook. Tantes novetats tecnològiques
demanen una imatge més moderna de l’Estudi de Música en forma de logo-p. El nostre amic, el dissenyador
gràﬁc Ivan Cabrera Anguix, ha dissenyar per a nosaltres
un logo-p que represen- bé l’Estudi de Música i faci
constar el nom. Us presento el nou logo-p que inaugurem ara de l’Estudi de Música:
Al nom l’acompanya un gramòfon, un element musical
que va ser molt innovador a la dècada de
1880, igual que el Centre Catòlic. Tan el
Centre com el gramòfon es van inaugurar la dècada de 1880 i per això volem
fer aquest pe-t homenatge. Hem valorat que aquest nou logo-p dóna més
informació, ja que té el nom i té un aspecte més modern que l’anterior. Tot i així, tornaré a
posar per úl-m cop l’an-c logo-p per a que tots el recordem, ja que ens ha acompanyat tants anys. Canviem
a millor, però no sense enyorança i sempre agraint a tot
el que ens acompanya:
Blog de l’Estudi:
www.estudidemusicasvh.blogspot.com.es
Eloy
NOVA SECCIÓ:
AULA DE TEATRE.
Per nens i nenes de 7 a 12
anys
comença el dia 10 de març
Els divendres de 6.30 a 8 del
vespre Preu: 18 euros mensuals. Inscripcions: Jaume
Masana Tel 607.307.137

ORFEÓ VICENTÍ
26/03/2017 Par-cipem al MUSICORAL 2017 a Sant Feliu de Llobregat. Organitza Cor Ateneu SanCeliuenc.
Par-cipem:
•ORFEÓ VICENTÍ
•CORAL PEDRES BLANQUES de Sant Boi
•QUODLIBET GRUP CORAL de Molins de Rei
•CORAL SANT ESTEVFE de Sant Esteve de Sesrovires.

Les Mis 2460. Un espectacle que ha -ngut ocupat a pràc-cament totes les seccions d’El Centre.
La nostra col·laboració ha estat en tots els àmbits de l’obra: tramoies, vestuari, maquillatge, cor, solistes, diferents comissions d’organització, direcció,... en ﬁ que l’èxit
d’aquests -pus de projectes passa per implicar a moltes
persones i que tots ens els sen-m com a propis.
En l’àmbit més especíﬁc, us volem explicar que seguim
amb el projecte de Jazz. Serà un espectacle que volem
preparar amb un grup de músics i que barrejarem les nostres veus amb instruments que normalment acompanyen
les peces de jazz. Estem il·lusionats amb aquest nou repte
i ja anem fen provatures en les diferents actuacions que
anem tenim. Per exemple, el proper 11 de març, en el
marc del XXXII Musicoral del Baix Llobregat actuarem a
Viladecans. Allí farem un pe-t tast d’aquestes cançons i
esperem que ben aviat us puguem informar d’altres concerts on anirem “rodant” aquesta nova modalitat que
enceta la Coral.
Ara, doncs, ens toca assajar fort i començar a treballar
per presentar-vos una nova ﬁta pel nostre Grup i per El
Centre.
Som Cor

TEATRE
25 MARÇ NIT 21:30
HORES
Aquesta obra fou escrita l'any
2002 per l'autor Anthony Neilson,
conegut per texto punyents i provocadors. Men-ders fou estrenada al pres-giós Royal
Court Theatre de Londres el novembre del 2002. Traducció a càrrec de Marc Darder.
La comèdia transcorre durant la Nit de Nadal, quan dos
policies de Londres es troben en la situació d'haver de
comunicar una mala noKcia a un matrimoni. I no s'hi veuen en cor del tot. Per no fer mal a aquesta pobra gent,
men-nt o be deixant que els malentesos vagin creixent,
permeten que les situacions es vagin complicant cada
vegada més, ﬁns arribar a límits indescrip-bles.

AGENDA DEL CENTRE
•

dl. 6 març 2017

21:00 Assaig de l'ORFEÓ VICENTÍ On: Sala Mestre Ramon Camps
•

dc. 8 març 2017

20:30 Reunió de la Junta Direc1va On: Sala i Despatx de la Junta
(Primer pis)
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU On: Sala Mestre Ramon Camps
•

EL CENTRE EN IMATGES

dv. 10 març 2017

18:00 ESCOLA DE TEATRE (PER A INFANTS i JOVES) On: Sala
d'actes (Sala Antoni Moga)
19:00 Sopar de la dona
2
1 treballadora On: Sala d'Actes
22:00 Assaig de la Coral SOM COR On: Sala Mestre Ramon
Camps
•
dl. 13 març 2017
21:00 Assaig de l'ORFEÓ VICENTÍ On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dc. 15 març 2017
08:30 CICLE TEATRE ESCOLAR AJUNTAMENT SANT VICENÇ On:
Sala d'actes del Centre
20:30 Reunió de la Junta Direc1va On: Sala i Despatx de la Junta
(Primer pis)
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dv. 17 març 2017
18:00 ESCOLA DE TEATRE (PER A INFANTS i JOVES) On: Sala
d'actes (Sala Antoni Moga)
22:00 Assaig de la Coral SOM COR On: Sala Mestre Ramon
Camps
•
dl. 20 març 2017
21:00 Assaig de l'ORFEÓ VICENTÍ On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dc. 22 març 2017
20:30 Reunió de la Junta Direc1va On: Sala i Despatx de la Junta
(Primer pis)
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dv. 24 març 2017
08:30 CICLE TEATRE ESCOLAR AJUNTAMENT SANT VICENÇ On:
Sala d'actes del Centre
18:00 ESCOLA DE TEATRE (PER A INFANTS i JOVES) On: Sala
d'actes (Sala Antoni Moga)
22:00 Assaig de la Coral SOM COR On: Sala Mestre Ramon
Camps
•
ds. 25 març 2017
21:30 TEATRE Estrena de l'obra "MENTIDERS" Aquesta és una
obra que, tot icontenir molts dels elements Kpics de la comèdia
clàssica, volintroduir algunes variants. Hereva en part de "Pel
davant i peldarrere" de Michael Frayn i amb tocs de
“Polí-cament ncorrecte” deRoy Cooney, presenta una col·lecció
de personatges contraposats i un conjunt de situacions que porten a l'espectador del surrealisme aldeliri passant per tocs de
drama.
On: Sala d'Actes (SALA Antoni Moga)
•
dl. 27 març 2017
21:00 Assaig de l'ORFEÓ VICENTÍ On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dc. 29 març 2017
20:30 Reunió de la Junta Direc1va On: Sala i Despatx de la Junta
(Primer pis)
22:00 Assaig Coral TRES QUARTS DE DEU On: Sala Mestre Ramon Camps
•
dv. 31 març 2017
18:00 ESCOLA DE TEATRE (PER A INFANTS i JOVES) On: Sala
d'actes (Sala Antoni Moga)
22:00 Assaig de la Coral SOM COR On: Sala Mestre Ramon
Camps

Durant una bona part de les festes majors de la nostra
població del segle passat, es celebraven: les d'hivern els
dies 22, 23 i 24 de gener caiguessin als dies que caiguessin de la setmana, i les d'es-u, els dies 30, 31 i 1 d'agost,
també, fossin els dies que fossin de la setmana. Estava
establert que el primer dia de les festes majors, el Centre Catòlic presentés al públic l'obra de teatre (drama o
sarsuela) i La Societat La Vicen-na, ho fes el segon dia.
El mo-u que el 22 de gener fos el primer dia de la festa
major d'hivern no és altre que el calendari senyala, la
fes-vitat de Sant Vicenç màr-r, que és el patró de la població, precisament aquest dia, així com la d'es-u fos el
30 de juliol per ser la fes-vitat dels sants Abdó i Senént,
primers patrons dels llauradors i pagesos de les terres de
parla catalana, i, essent com era Sant Vicenç una població que en aquell temps pràc-cament vivia de l'agricultura, explica el mo-u d'aquest fet però que a par-r del
segle XVII aquests patrons van ser subs-tuïts, progressivament, per sant Isidre.
Referint-nos ara al -tular d'aquesta secció, mostrem un
fotograﬁa que va ser feta a la FESTA MAJOR D'HIVERN
del 1975, o sigui 42 anys enrere; en ella hi podem veure
no solament els actors, que donen la cara al públic sinó
també els que actuen rere els decorats. Es tracte del drama en tres actes -tulat, MARIA ROSA, d'Àngel Guimerà
(1845-1924),
nascut
a
Santa Cruz
de Tenerife i
enterrat a
Montjuic
Barcelona.
Els actuants
son:
Joan
Prats (actor),
Joan Gil (2º
apuntador, Joan Prat (actor), Miquel Font (director),
Marc Valls (actor), Jordi Mèlich (actor), Jaume Sanou
(il·luminació), Vicenç Font (actor), Vicenç Prats
(il·luminació), Jordi Cartró (actor), Emilia Solanas (actriu),
Teresa Badosa (actriu), Jordi Esteve (apuntador), i, Manel Solanas (tramoia).
Joaquim Sagristà

Les Mis 24601
Felicitar des d’aquí, actors, músics, tècnics i responsables d’aquestes representacions pel seu
èxit, pel seu saber fer i sobretot per aconseguir
omplir totes i cadascuna de les 10 representacions. FELICITATS!

·

