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L’ATENEU MUSICAL CELEBRA ESTE DISSABTE EL
CONCERT DE SANTA CECÍLIA AMB UN EMOTIU
RECORD AL MESTRE JOSÉ INSA
• El programa inclou el pasdoble “Músics i cordoneros”, del director
fundador, i l’estrena de la banda sonora original de la pel·lícula del
25 anversari de l’Ateneu, a la que participa el propi Insa com a
actor
La Societat Ateneu Musical de Cocentaina celebra este dissabte 27 de novembre a les
19:30 hores al Centre Cultural el Teular el seu Concert en honor a Santa Cecília més
emotiu, després de la mort el passat 17 de novembre del director fundador, José Insa
Martínez, i quan estan a punt de culminar les celebracions del 25 aniversari. El record de
Insa estarà present al llarg de tot el concert, que comptarà a la primera part amb l’actuació
de la banda jove de l’Ateneu, dirigida per José Alvado. A la segona part agafarà la batuta
el director titular de la banda, Iñaki Lecumberri Camps.
Com és habitual en este concert, els nous membres de la banda es presentaran en públic
i pujaran a l’escenari per a incorporar-se a la plantilla. En esta ocasió son sis els alumnes
de l’escola que formaran part de l’Ateneu, dos saxofonistes, dos flautistes, un trompeta i
un bombardí. Es dona la circumstància de que dos d’ells son, a més, fills de músics que
van fundar la banda en 1985.
El programa, previst abans de la mort del director fundador, inclou tres obres de gran
simbolisme. Amb el pasdoble “Músics i cordoneros”, de José Insa, la banda pretén agrair
a la filà Cordó d’Alcoi els 25 anys de relació entre les dues entitats. També s’interpretarà
l’obra simfònica Athenea, de Josep Vicent Egea Insa, prestigiós director i compositor,
fundador de l’Ateneu. Esta obra en tres temps es va estrenar al passat concert de la Fira
de Tots Sants. És un encàrrec de la banda per a conmemorar l’aniversari, i utilitza com a
motiu principal el número 25 i els temes del pasdoble de Pepito Insa “Ateneu Musical
Contestà”.
BANDA SONORA
El concert inclou l’estrena absoluta de la música que conforma la Banda Sonora Original
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de la pel·lícula que va rodar este estiu un grup de músics en commemoració del 25
aniversari. El film du per títol “Més que música” i s’estrenarà el 26 de desembre a les
19:00 hores al cinema del Centre Cultural el Teular. Un dels protagonistes de la pel·lícula
és José Insa Martínez, que va participar a diverses escenes.
Després del concert tindrà lloc al Restaurant de l’Hotel Odon el tradicional Sopar de
Germanor amb el que es clausuraran els actes de una Santa Cecília molt emotiva i
especial.

Més informació: Rafael Faus, (president) telèfon 646125959
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