L’INFORMATIU
CORAL SOM COR
Tenim noves per comunicar-vos. Resulta
que ja ens hem posat a treballar en ferm
de cara al projecte del curs 2018-2019: la
celebració del 25é aniversari. Però segur
que &ndrem ocasió d’aprofundir en aquest
nou repte.
Avui us volem informar de la nostra propera
actuació. Serà el diumenge 22 d’abril a la
plaça de l’ajuntament i amb mo&u de la fes&vitat de Sant Jordi. Portarem a escena, una
altra vegada, l’espectacle SOM JAZZ, que a

ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ MÀRTIR
Sant Vicenç dels Horts
•
Diumenge 27 de maig 2018
•
A les 20 hores
VENDA ANTICIPADA D’ENDRADES EL
DIA 25 DE MAIG, A LA SALA DE JUNTA DEL CENTRE, DE 20 A 22 HORES.

ﬁnals de gener vàrem estrenar a El Centre.
En aquesta ocasió haurem d’adaptar una
mica el formar teatralitzat que es va fer i
segur que no podem ajustar tot el tema de
llum i ambientació de l’obra original. No
obstant hem valorat la pe&ció de la regidoria de cultura, pensant en difondre un treball molt especial i que ens va suposar un
gran esforç.
Creiem que la combinació del grup instrumental i les veus del Cor, donen una barreja
molt interessant. A més, hi posarem la part
de dansa que hi afegeix una expressivitat a
tots els temes que interpretem.
Us esperem en l’escenari més gran de Sant
Vicenç i us convidem a gaudir d’una vigília
molt musical de la diada de Sant Jordi.
Som Cor

experiència única
simfònica-coral
•
3DIRECTORS
•
1 ORQUESTRA,
•
SOLISTES
•
i MÉSDE130CANTAIRES.
..
TAMBÉ A SANT VICENÇ!
EL DIA 27 DE MAIG 2018
A L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT VICENÇ
VICENÇ
hEp://gloriavivaldi.wordpress.com

AGENDA d’EL CENTRE

EL CENTRE EN IMATGES

•

Aquesta
fotograﬁa ens
situa a
la terrassa
(en el
transcurs del
temps
modiﬁcada) que hi havia davant mateix del Centro
Católico de Sant Vicenç dels Horts, el dia 15 de juny
de 1941, dos anys i dos mesos després d’ acabada
la guerra civil espanyola.

dc. 4 abr. 2018
08:00 Teatre Escolar
On: Sala d'Actes
•
dg. 8 abr. 2018
10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
On: Sala d'actes i sala Orfeó
Creat per: Centre Catòlic Sant Vicenç Horts
•
dv. 20 abr. 2018
08:00 Teatre Escolar
On: Sala d'Actes
•
dg. 22 abr. 2018
10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
On: Sala d'actes i sala Orfeó
•
dc. 25 abr. 2018
08:00 Teatre Escolar
On: Sala d'Actes
•
dg. 6 maig 2018
10:00 Assaig taller de la FCEC Gloria de Vivaldi
On: Sala d'actes i sala Orfeó
•
dl. 14 maig 2018
08:00 Teatre Escolar
On: Sala d'Actes
•
dg. 27 maig 2018
20:00 gloria de Vivaldi. REPRESENTACIO A SANT VICENÇ DELS HORTS. A l’església parroquial de sant Vicenç màr&r
•
dt. 29 maig 2018
08:00 escola juncadella
•
dc. 30 maig 2018
14:30 escola juncadella

ESCOLA DE MÚSICA i
CORAL XERINOLA
Hola a tots i a totes!
Primer de tot dir-vos que la audició del segon trimestre va anar molt bé, esperem que us agradés la temà&ca de l’audició, ja estem preparant la propera amb
moltes ganes.
Sabem que teniu ganes de veure també al nou grup de
teatre musical que hem creat enguany, ells també tenen moltes ganes de mostrar-vos tot el que estan
aprenent. Ja estem preparant una pe&ta obra per ﬁnal
de curs amb molta il·lusió, més endavant ja us donarem més detalls!

La fotograﬁa ens mostra part dels assistents a l’acte
de consagració del poble al Sagrat Cor de Jesús,
amb la imatge, a format natural, col·locada en un
baldaquí al fons de la fotograﬁa en qües&ó. Crec
que es deuria escollir aquest emplaçament perquè
en aquell temps aquest lloc era un dels punts públics més elevat del casc urbà.
Jo era molt jove a l’any 1941 però recordo una
anècdota: &nc entès que al adquirir la imatge resulta que a algú no li va agradar quelcom de la mateixa i es va canviar per una segona, i el cas és que no
se si és la primera o la segona la que estem veien a
la fotograﬁa, però la segona és la que podem venerar a l’altar situat a la dreta mirant l’altar major de
la parròquia de Sant Vicenç Màr&r, la única parròquia que hi havia en aquell temps a Sant Vicenç
dels Horts.
Per cert, en aquell temps, hi havia com a ecònom
de la parròquia, mossèn Joan Tous i Farell que va
donar un gran impuls a les ac&vitats religioses i culturals de la població, una de les quals, va ser el projecte de l’altar dedicat al Sagrat Cor, que va sufragar, per etapes, la família Comamala, propietària
de la fabrica de generes de punt coneguda pel nom
de Can Comamala, que donava feina a un bon nombre, principalment de dones, tan a la fàbrica com a
les cases.
Joaquim Sagristà

S’acosta un ﬁnal de curs molt intens, es&gueu ben
atents i us seguirem informant!

L’INFORMATIU / ANNEX

Recorda, no et quedis sense ni esperis els
darrers dies!
Per adquirir les entrades és molt fàcil:
Internet:
h8ps://entradium.com/entradas/gloriade-vivaldi

ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ MÀRTIR
Sant Vicenç dels Horts
•
Diumenge 27 de maig 2018
•
A les 20 hores
VENDA ANTICIPADA
ANTICIPADAD’ENDRADES
D’ENTRADES:EL
DIA 25 DE MAIG, A LA SALA DE JUNh8ps://entradium.com/entradas/
TA DEL CENTRE, DE 20 A 22 HORES.
gloria-de-vivaldi

I vés seguint el formulari! És la manera
més fàcil i ràpida. La que recomanem. I
pagaràs de manera segura amb tarja bancària.

També, podràs comprar-les el dia 25 de
maig, a la sala de juntes del Centre entre
les 20 i 22 hores.
I també mitja hora abans de començar el
concert a la porta de l’església.

INFORMACIÓ DE “SOM COR”: Compte enrere.
Doncs sí, ja hi som, ja hem començat el compte enrere per acostarnos al nostre 25è aniversari i ja estem treballant-lo.
Els vespres dels divendres ja preparem les cançons que faran gala
del nostre aniversari , i amb tot no deixem de treballar tampoc cançons del darrer projecte de Jazz.
De fet el passat 22-04 vam tornar a cantar a la plaça de la Vila, i va
ser possible gràcies a moltes col·laboracions com ara el propi Ajuntament, els músics de Jazz, la estreta col·laboració de la Vicen&na i
uns bons tècnics que van sonoritzat un espai obert i diScil com la
plaça de la Vila.
Així doncs entre actuacions i els nous assaigs con&nuem amb la nostra tasca tot preparant el nostre proper esdeveniment, que de ben segur quedarà lluït tot i acompanyant-lo d’una sor&da que també ens estem preparant.
I tant de bo el proper espectacle, i pugui haver-hi tot el públic que ara te la privadesa de ser-hi.

Som Cor

