L’INFORMATIU
ESTUDI DE MUSICA
Hola! Des de l’estudi de música seguim
fent les nostres classes cada setmana i estem molt contents de com està anant el
curs ara que ja portem mig curs i veiem
l’evolució dels nostres alumnes, ﬁns i tot
encara estem tenint noves incorporacions,
mai és tard
per apuntar-s’hi! Per anar
escalfant motors podem
dir que des del taller de
Teatre musical, ja estem
preparant l’obra de ﬁnal de
curs, amb temps per a que
quedi d’allò més bé, acabem de començar a llegir-la i ja
tenim moltes ganes d’anar mostrant coses, però haurem
d’esperar! Per altra banda els alumnes que estudien música també estan preparant l’audició del segon trimestre,
aquest cop la temà)ca serà precisament Teatre musical!

Apunteu a l’agenda, preneu nota!
Diumenge 19 de maig, tarda a les 19 hores. TORNA

L’ESPERAT “KAPS

DE TRONS”

PROCEDIMENT PER RESERVAR LLOC ALS CONCERTS
DE SOM COR:
El dia 30 de març de 2019 a 2/4 de 7 de la tarda i a
les 22h, la Coral Som Cor farà dos concerts Extraordinaris de celebració del seu 25é aniversari. En previsió de donar seient a tothom qui vulgui venir, organitzarem una recollida d'invitacions per accedir a
la sala.
Així els dies 18, 19, i 20 de març, i en horari de 19h
a 20h repar!rem a l’ediﬁci d’EL CENTRE, aquestes
invitacions aquí vulgui venir a recollir-les. Tenim un
aforament limitat.
Serà un concert amb modalitat de taquilla inversa,
es a dir, es pagarà la voluntat en acabar el concert. I
també us avancem que els beneﬁcis del concert es
des!naran a la Fundació Miquel Valls que lluita
contra l'ELA.

CORAL
25è Aniversari SOM COR, o com
gaudir compar!nt bons moments
Quan ens vam plantejar la celebració del 25è
Aniversari de la Coral Jove/SOM COR (els anys
tenen aquestes coses, vam necessitar canviar
el nom!) vam tenir clar que volíem una celebració fes)va amb tots aquells que ens heu
acompanyat al llarg d'aquests anys, ja sigui
cantant, col·laborant en els espectacles ballant, recitant, escrivint guions, dirigint-nos... i
com no fent de públic ﬁdel.
És per
això que
el proper
dissabte
30 de
març realitzarem
dos concerts
(passis
de tarda i
nit) en
els que esperem fer-vos arribar totes les emocions que nosaltres ja estem sen)nt.
El passat 1 de febrer vam començar uns assajos
ben especials. Nombrosos ex cantaires de les diferents etapes de SOM COR es van incorporar a la
preparació d'aquest concert i com expressar-vos la
vivència d'aquell moment i d'aquests dies: retrobaments, somriures, emoció, complicitats, molt
d'humor, records, festa i per suposat, moltes cançons i la força de tantes veus plegades. Quin goig
viure aquesta experiència. Us esperem el 30 de
març per compar)r-la amb vosaltres!
Som Cor

AGENDA d’EL CENTRE
•

•
•
•
•

Dissabte 30 de març a 2/4 de 7 de la tarda i a les
22h, la Coral Som Cor farà dos concerts Extraordinaris de celebració del 25è aniversari.
Diumenge 31 de març. L'Orfeó par)cipa en el
Musicoral a Sant Andreu.
Dissabte Som Cor par)cipa en el Musicoral a Sant
Boi.
Diumenge 19 de maig, tarda a les 19 hores. TORNA L’ESPERAT “KAPS DE TRONS”.
Diumenge 7 abril, tarda a les 18:30, a la sala d’actes i organitzat per SOM COR, Musicoral amb
par)cipació de 5 corals del baix Llobregat
(Cornellà, el Prat, Gavà, Martorell i Sant Esteve S.)

A MÉS:
•
Teatre Escolar els dies: 5, 15, 26 i 28 de Març.
•
Teatre Escolar els dies: 6 de Maig.
•
Els dimecres a les 21:00: Assaig de la Coral 3/4 de
10.
•
Els Dijous a les 20:30: Assaig de l’Orfeó VicenJ.
•
Els Divendres a les 22:00: Assaig de la Coral Som
Cor.
•
Els Divendres a les 18:30: Assaig de Teatre Musical.
•
Els Dimecres a les 18:00 i els divendres a les
21:00: assaig de Sevillanes.
•
Els dimecres a les 20:00: Reunió de Junta
•
El darrer dimecres de la primera quinzena de cada mes a les 22:00: Reunió amb els representants
de les Seccions.

EL CENTRE EN IMATGES
Hem de recular en la història quaranta tres anys per fer
memòria de la popular, en aquell temps, obra de teatre
)tulada
LA PEPA MACA, i també, de la sardana del mateix nom,
representades en el nostre teatre amb tota riquesa de
detalls en la Festa Major d’Hivern el 22 de gener de l’any
1976. La PEPA MACA, de Cecilia A. Màntua, es va estrenar
al teatre Romea de Barcelona el 20 de juliol de 1961, una
obra que va aconseguir un gran èxit del teatre català i
l’autora de la qual la va escriure en honor a la dona marinera catalana. El personatge principal és una pubilla que
sacriﬁca la seva existència pel bé de tots els qui l’envolten.
L’obra està ambientada a la Costa Brava i en la seva gent.
En El Centre, la va representar l’elenc dramà)c de l’en)tat, amb molt bona acollida per part del públic vicenJ; els
personatges van ser interpretats per: PEPA: Emília Solanas, AGNÈS: Elena Valls, CISCA: M. Mercè Prat, ROSETA:
Teresa Badosa, DONYA LOLITA: Assumpció Marcè, BERTA:
Carme Bosch, JOAQUIM: Josep Ferrés, Avi BARTOMEU:
Joan Pastor, MET: Jordi Cartró, Don BALDOMERO: Vicenç
Costa, Don CLIMENT: Josep Badosa, RAMON: Josep Castells. La sardana que porta el mateix nom de l’obra va ser
CANTADA per M. Montserrat Mèlich i Carme Sagristà, i
Javier Mitjans i Josep M. Rubio, acompanyats amb l’acordió, per Esteve Fisa. Entre ves)dors: PRIMER APUNT: LluísTres, SEGONS APUNTADORS: Josep Roig i Assumpció

SECCIÓ DE FRONTÓ
Aquest mes de març s’iniciarà la V Lliga de Frontennis per a socis. Hi par)ciparan un total de setze parelles distribuïdes en dos grups: set parelles
femenines i nou de masculines. La compe)ció )ndrà un format de lliga, on totes les parelles juguen
entre si al millor de tres par)des i durarà ﬁns al
proper mes de juny. Una aplicació per a disposi)us mòbils facilitarà l’organització de la compe)ció. Aquesta permetrà consultar els resultats i la
classiﬁcació actualitzada. Hi haurà premis per als
tres primers classiﬁcats femenins i masculins, que
s’entregaran en un dinar de germanor, en ﬁnalitzar el torneig.
Sergi Sales

Lloguer de sales
El Centre disposa de sales aptes per llogar a tothom
que ho necessi!, per fer festes, celebracions, actes
culturals etc. Sales on hi poden haver taules i cadires
en diferents conﬁguracions.
Posar-se en contacte amb la Junta al 936564397 o per
email a cencat@cencatsvh.org

Marcè, TRAMOIES: Manel Solanas i Miquel Font, MUNTATGE DEL SO: Josep M. Camps, LUMINOTÈCNIA: Josep
Baqués, Joan Roig, i Vicenç Prats, DECORATS: Germans
Salvadó, ATREZZO: Gamundi, SASTRERIA: Viñals, PERRUQUERIA: Bertran, DANSAIRES I GENT DEL POBLE dirigits
per en Vicenç Prats.
Com podem veure en una obra de teatre intervenen una
sèrie de persones i serveis que no apareixen en escena,
però que, sense ells, no seria possible una posada en escena sa)sfactòria.
Joaquim Sagristà

