Nota de premsa

L’ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA CELEBRA EN
2010 EL 25 ANIVERSARI AMB UNA PROGRAMACIÓ
ESPECIAL I EL RODATGE D’UNA PEL·LÍCULA
El diumenge 27 de desembre presentarà les activitats a una Gala amb música en
directe en la que es projectarà el tràiler del film

La Societat Ateneu Musical de Cocentaina celebra durant 2010 el seu 25è aniversari, per
la qual cosa ha elaborat una programació especial que es presentarà el proper diumenge
27 de desembre a les 20 h. al transcurs d’una Gala que tindrà lloc al Centre Cultural El
Teular de Cocentaina. La Gala comptarà amb música en directe i al finalitzar hi haurà una
copa de cava per a tots els assistents amb l’objectiu de celebrar els 25 anys d’existència.
Estarà present el president de la Societat Ateneu Musical, Rafael Faus, el director
fundador, José Insa, i l’alcalde de Cocentaina, Rafa Briet entre altres convidats.
A la gala es projectarà el tráiler de la pel·lícula “Ateneu Musical. 25 anys FENT MÚSICA”.
Este film és un dels principals projectes de la societat musical per al pròxim any i del que
es donaran a conèixer els detalls a l’acte del dia 27. El rodatge començarà en gener i
participaran més de 60 persones, músics de l’Ateneu, que contaran la història de la banda
des del seu punt de vista personal.
El tràiler que s’emetrà el diumenge està concebut com un anunci publicitari per a pantalla
gran. Es projectarà a la sala de cinema del Teular, i compta amb múltiples efectes
especials i com a música utilitza una de les millors interpretacions de la historia de
l’Ateneu. Té 3 minuts de duració on es concentren més de mig miler d’imatges de les tres
últimes dècades de cultura i música a Cocentaina.
L’Ateneu ha comptat per a este espot amb la col·laboració especial de Sergi Olcina,
reputat actor de doblatge i periodista de Radio Televisió Valenciana, que ha prestat la
seua veu per a narrar la historia de l’Ateneu.
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CONCERT DE CAP D’ANY
L’Ateneu Musical inaugurarà la programació especial del 25 Aniversari el proper 3 de
gener en el tradicional Concert de Cap d’Any on, com és habitual, s’interpretaran valsos
de la família Strauss i s’interpretarà com a peça de regal la popular Marxa Redetzky. Per a
esta ocasió i, després de donar per finalitzada els dos anys de fructífera etapa de
col·laboració en la direcció artística de José Vicente Algado Climent, l’Ateneu ha recuperat
la fòrmula del director convidat. Enrique Alborch Tarrasó, que va ser director titular entre
2001 i 2006 tornarà a posar-se al front de la banda de forma excepcional.

Cocentaina, 19 de decembre de 2009

Més informació: Rafael Faus, president (tel. 646125959)
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