L’INFORMATIU
CORAL SOM COR
Ja hem acabat un
altre curs, i en són
24. Doncs sí, estem
a punt per celebrar
l’efemèride de
complir 25 anys
cantant. Però això,
ja us ho explicarem
el curs proper.
Aquest any l’hem passat amb moltes emocions,
actuacions i reptes que ens han sortit força bé.
Vàrem culminar un projecte molt desitjat per tot
el grup, Som Jazz. Un espectacle que vàrem assajar durant dos cursos. Peces de diﬁcultat tècnica i totes les lletres en anglès. I per acabar
d’arrodonir-ho, adaptar-nos a cantar amb un
combo de Jazz. Bé, una experiència més que ens
emportem.
Si hi pensem una mica més profundament, els
reptes ens posen en alerta i fan que tot el grup
doni el 200% per fer-ho bé i surt de dins allò
de:.. “ que no sigui per mi”. Continuarem entestats en sortir de la rutina i proposar als nostres
seguidors projectes diferents que ofereixin passar una bona estona amb el cant coral. I per nosaltres, compartir vivències amb els companys i
companyes, que siguin força enriquidores.
Passeu un bon estiu i ens veiem/escoltem el
curs vinent.
Coral Som Cor

SECCIÓ DE FRONTÓ
El 9 de juny, és va celebrar el lliurament de trofeus de la
IV lliga per a socis, amb una paella de germanor
elaborada pel Joan Andreu.
Els guanyadors van ser:
3r classificat: Josep Torras i Joan Prat
2n classificat: Ivan Conesa i Sergi Camps
1r classificat: Martín Martínez i Sergi Sales
Finalment, us recordem que el
I torneig femení i el XII torneig masculí de Festa Major
se celebrarà el 7 i 8 de juliol.
Des de la secció de frontó, invitem a tots els socis a participar-hi. Us hi esperem!

ESCOLA DE MÚSICA i CORAL XERINOLA
Hola! Doncs sembla mentida però
ja ha passat tot un curs, ple de canvis, nous reptes i estem molt contents de com ha anat! El passat 20
de juny vam fer l’última audició de
l’Estudi de Música i va ser genial
acabar el curs tot cantant i tocant plegats! El dia 22 també vam ﬁnalitzar el curs amb el grup de teatre musical, una nova activitat que vam
iniciar aquest curs i que ha acabat donant resultat, no podem estar
més contents.
Aproﬁtem també per recordar que tenim ja matrícula oberta per al
curs que ve. Si esteu interessats, només cal que us poseu en contacte
amb nosaltres i us donarem tota la informació necessària!
(centre.musica@gmail.com), us esperem amb els braços oberts i amb
moltes ganes de començar un nou
curs! Això sí, ara toca descansar,
agafar forces i gaudir de les vacances! Bon estiu!
Oriol i Núria.

Spunik,
la secció encarregada de
posar llum i so als espectacles d’El Centre i fer el
manteniment tècnic del teatre, busca voluntaris per formarne part. T'animes a provar-ho? Posa't en contacte amb nosltres en el següent enllaç: https://www.facebook.com/
spunikllumso/

AGENDA d’EL CENTRE

EL CENTRE EN IMATGES



Els socis de l’entitat Jaume Cos i Jaume Marcè van ser els
directors de l’Elenc Dramàtic del Centre en la representació de la tragicomèdia en tres actes de Cecília A. Màntua
titulada LA PEPA MACA, el dijous dia 22 de gener del 1976,
en motiu de la festa major d’hivern de Sant Vicenç dels
Horts.

Dimarts, 3 juliol 2018, 21:00 Concert de CENTURY VOICE CHOIR, Kaohsiung, TAIWAN. Pianista Yang Yi-Chen, Direcció de YANG HUEI-GONG.
On: església parroquial de Sant Vicenç Màrtir.
Organitzat per Coral Som Cor, Orfeó Vicentí i
Coral el Llessamí. PATROCINAT PER
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ.



Dissabte, 7 juliol 2018. Tot el dia.
Campionat d'estiu de Frontó Festa Major.
On: Pista de frontó d’El Centre



Diumenge, 8 juliol 2018. Tot el dia.
Campionat d'estiu de Frontó Festa Major.
On: Pista de frontó d’El Centre



Dissabte, 21 de
Juliol a les 22:00 hores a la Sala d’Actes
TEATRE DE LA FESTA
MAJOR, amb l’estrena de l’obra: QUI
TÉ POR DE VIRGÍNA
WOLF?



Diumenge, 22 de
Juliol a les 19:00 hores a la Sala d’Actes
TEATRE DE LA FESTA
MAJOR, segona representació de l’obra: QUI TÉ POR DE
VIRGÍNA WOLF?



Dilluns, 23 juliol, a les 12:00 h. MISSA DE FESTA
MAJOR a la parròquia de Sant Vicenç màrtir.
L’Orfeó Vicentí hi participa amb els cants.

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS
D’EL CENTRE


Diumenge dia 16 de setembre. Tarda,
a les 19:00h. A El Centre

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE SOCIS
D’EL CENTRE amb punt únic a l’ordre del
dia: CANVI DE JUNTA.
Es poden presentar les candidatures al
Centre, físicament, en horari d’oﬁcina, o a
través de l’email: cencat@cencatsvh.org o
contactant amb el president actual Jaume
Masana, ﬁns al dia 3 setembre de 2018.

En aquesta ocasió
els intèrprets van
ser:
PEPA,
Emília
Solanas –
AGNÈS,
Elena
Valls
–
CISCA, M. Mercè Prat– ROSETA, Teresa Badosa – Donya
LOLITA, Assumpció Marcé – BERTA, Carme Bosch – JOAQUIM, Josep Ferrés – Avi BARTOMEU, Joan Pastor – MET,
Jordi Cartró – Don BALDOMERO, Vicenç Costa – Don CLIMENT, Josep Badosa – RAMON, Josep Castells.
Van interpretar musicalment la sardana que porta per
nom el mateix de l’obra, les senyores M. Montserrat Mèlich, i Carme Sagristà i els senyors Javier Mitjans, i Josep
M. Rubio, acompanyats amb l'acordió per Esteve Fisa.
Aquesta obra va ser estrenada pels actors de Ràdio Barcelona el 31 de març de 1954 i la sardana, de la qual n’és
autor Jaume Torrents, la va estrenar la Cobla Barcelona al
Palau d’Esports el dia 1 de desembre del 1957, això fa
pensar que la sardana tot i tractant el mateix argument de
l’obra deuria ser composta després, en funció d’aquesta, i
afegida a l’obra a gust dels directors que la volguessin incloure.
No ens podem oblidar tampoc dels actors que actuen entre vestidors com van ser: apuntadors Lluís Tres, Josep
Roig i Assumpció Marcè – maquillatge, Lluís Tres – tramoies, Manel Solanas i Miquel Font – so, Josep M. Camps lluminotècnia, Josep Baqués, Joan Roig i Vicenç Prats – decorats, Germans Salvador – atrezzo, Gamundi – sastreria,
Viñals – perruqueria Bertran – dansaires i gent del poble
dirigits per Vicenç Prats.
La fotograﬁa ens mostra a primer terme la boca de
l’escenari acolorit amb uns ribetejats a mena de plafons,
els sòcols a imitació marbre i la pantalla de la bateria de
llums amb la conxa i el decorat de paper, i, cal mencionar
especialment, els actors interpretant una escena de l’obra
ja esmentada anteriorment, formant un conjunt molt digne d’admirar, i és un exponent d’una activitat cultural d’una de les èpoques d’or del teatre del Centre Catòlic del
nostre poble.
Joaquim Sagristà

