Nota de premsa

GRAN ÈXIT DE PÚBLIC EN L’ESTRENA ABSOLUTA DE
LA PEL·LÍCULA DE L’ATENEU ‘MÉS QUE MÚSICA’
La societat musical va posar el colofó a les nombroses
activitats del 25 aniversari en una espectacular gala al Cinema
del Teular
L’aforament del Centre Cultural el Teular no va poder donar cabuda ahir als centenars de
persones que van acudir a presenciar l’estrena absoluta de la pel·lícula ‘Més que música’,
rodada pels músics de l’Ateneu per a commemorar el 25 aniversari de la fundació de la
banda. La pel·lícula, d’una hora de duració, ja es pot veure a través d’internet, a
ateneumusical.org, i en els pròxims dies estara disponible en DVD.
L’estrena va tindre lloc al transcurs d’una gala presentada per Paco Gadea. Els actors van
arribar al Teular vestits de gala en flamants cotxes d’època, i, al més pur estil de
Hollywood, van recòrrer la catifa roja col·locada a les portes del recinte fins arribar al hall
del Centre Cultural, on va possar per a la premsa al photocall, mentre el públic
s’amontonava al seu voltant. L’entrada dels actors a l’interior del recinte va despertar una
gran expectació i aplaudiments espontanis.
El públic va seguir amb gran atenció la projecció del film, i va respondre amb una ovació
al seu finalitzament, quan va eixir la dedicatòria del projecte: “Al mestre Pepito Insa, als
que van crear l’Ateneu i als que l’han anat refundant any rere any fent MÉS QUE MÚSICA
a les nostres vides”.
‘Més que música’ és la primera pel·lícula rodada a Cocentaina i la primera del món de les
societats musicals valencianes, un col·lectiu format per més de 200.000 persones entre
músics, socis i alumnes. S’ha rodat amb un pressupost de tan sols 1.000 euros i han
participat més de 150 persones, entre les que figura l’actor Xavi Castillo o l’actor de
doblatge Sergi Olcina.
El director del projecte és David Monllor, el guió és de Sergi Castillo, i la banda sonora
original l’ha composada Iñaki Lecumberri Camps. Com a protagonistes principals han
estat els músics Dani Quiles, Jordi Bonet, Pau Olcina, Mateo Barrachina, Rafa Figuerola,
Octavio Montava, Berta Iñíguez i Maria Gilabert. També va intervindre el director fundador
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de la banda, José Insa Martínez, mort recentment. La pel·lícula constitueix un nou
homenatge a la seua persona a la tasca que va fer al front de l’Ateneu.
FI A UN ANY DE GRAN ACTIVITAT
La gala de l’estrena de ‘Més que música’ va suposar també la cloenda de l’any del 25
aniversari de l’Ateneu. L’alcalde de Cocentaina, Rafa Briet, i el president de l’Ateneu, Rafa
Faus, van destacar als seus discursos que la societat musical té un gran futur per davant.
L’any 2010 ha estat replet d’activitat. S’ha realitzat un concurs infantil de dibuixos sobre la
música, un viatge a Barcelona de l’escola de música, un festival de bandes juvenils,
reedició de la Festa del Xiquet, una televisió per Internet, una série radiofònica de 12
capítols, l’estrena d’una obra simfònica de Josep Vicent Egea titulada Athenea, una
exposició organitzada pels socis en la Fira de Tots Sants, concerts de grups convidats,
concerts de grups de cambra, concert de Cap d’Any dirigit per Enrique Alborch, concertespectacle de Primavera amb la soprano Astrid Crone, concert de música de cinema i
festa de retrobament d’antics músics al Palau, concert amb la música festera més
representativa de l’Ateneu, concert de la Fira de Tots Sants amb l’estrena d’Athenea,
concert i setmana cultural de Santa Cecília, i, per últim, l’estrena de la pel·lícula ‘Més que
música’.

Més informació: Rafael Faus, (president) telèfon 646125959
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