PROGRAMACIÓ

11.30 h Eixida des de l’Estació: Passacarrer
12.00 h Certamen: Centre Cultural Joan Fuster

PRESENTACIÓ
UNIÓN MUSICAL VIRGEN DE GRACIA DE CHELLA
Makar…………………………………...Jose A.Boluda Ponce
Iuventus………………………….…...Carlos Pellicer
Garota de Ipanema………..Jobim, arrangament Juan Alborch Miñana

La Banda Juvenil es crea aproximadament l'any 1990, amb la proposta prèvia del director, escola
d'educands i Junta de la societat.
El motiu de la seua creació és donar oportunitats als jóvens i futurs músics per a donar els seus
primers passos en cercaviles i concerts estant de president de la societat D. Vicente Boluda Granero.
Ha realitzat diverses actuacions per la geografia valenciana, participant en concerts didàctics i festivals.
Com a directors D. Aurelio Olivares Ramos, va començar amb una banda infantil i banda juvenil, al
qual van seguir D. Carlos Revert Espí, D. Vicente Tortosa Palop, D. Jose Tomás Bellot Granero i
l'actual director D. Juan Francisco Tortosa Carbonell. En l'actualitat la banda juvenil té 35 places i
participa activament en actes com el de Santa Cecília, audicions de l'escola d'educands, i festivals
a l'estiu, estant com a director de l'escola Francisco Javier Durá Costa.

UNIÓ MUSICAL LA ARTÍSTICA DE NOVELDA
Fandango Fantasy………………….Hans Van Der Heide
Oregon………………………………….Jacob de Haan
Garota de Ipanema………..Jobim, arrangament Juan Alborch Miñana

La Banda Jove de la Unió Musical l’Artística de Novelda va ser formada l’any 1992 amb l’objectiu
de què els joves procedents de la seua Escola de Música pogueren obtindre una major formació
musical abans de pertànyer a la Banda. La seua primera actuació va tenir lloc en juny de 1993
en el Concert de Primavera que va compartir amb la veterana Banda. Des d’aquell moment ha
realitzat una gran quantitat de concerts, tant en Novelda com en altres pobles de la província
d’Alacant.En l’actualitat està formada per quaranta músics des dels 11 anys i amb alumnes
procedents de les classes per a adults que es realitzen a l’Escola de Música de l’Artística.

BANDA JOVE DE L’ATENEU MUSICAL DE COCENTAINA
Luís Sáez……………………………...José Insa Martinez
Sendes………………………………….José Alberto Pina
Garota de Ipanema………..Jobim, arrangament Juan Alborch Miñana

La banda Jove de l'Ateneu va nàixer en 1989, tan sols 4 anys després de la fundació de la
Societat Ateneu Musical Va participar els anys 90 a les quatre edicions de la Festa Musical del
Xiquet organitzades per l'Ateneu Musical i al llarg de tots aquestos anys ha realitzat concerts als
centres educatius de Cocentaina, amb els quals col·laboren assíduament. També ha estat
convidada a actuar a algunes localitats de la comarca de El Comtat. En el 2000, 2001 i 2002 ha
participat a la Trobada Comarcal de Joves Intèrprets que organitza la delegació comarcal de la
Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.
En l’actualitat la Banda Jove de l'Ateneu Musical té 45 membres i un funcionament propi amb
junta directiva i participa activament en Concerts didàctics a Cocentaina amb la col·laboració de
les escoles de poble.

TANCAMENT DEL CERTAMEN
( no participa)

BANDA JUVENIL DE BENIARRÉS
De la font bona a la plaça………………..E.Rosillo
Nessun Dorma………………………………..G.Garrigues
Cabaret Jonh Kander……………………….G.Puccini
El 4 de febrer de 2007 la “Unió Musical de Beniarrés” va presentar als joves músics de
Beniarrés un projecte per a formar una banda jove, l’11 de març la “Banda Juvenil Unió
Musical de Beniarrés”(BANJUB) realitzava el seu primer assaig per a després ser
presentada en públic el 23 de juny de 2007 al “Centre Cultural Joan Fuster”, la plantilla era
de 28 músics, dirigits per Camilo Tomás Jordá i como a organitzadors Ignaci Mengual,
Raúl Selles i Camilo Tomás.
En juny de 2007 va actuar en L’orxa al festival de música “Crist de la Sang”, en agost va
organitzar un campionat musical en “El Mas de la Casa Blanca d’Alqueria d’Aznar”
El 25 de maig del 2008 va participar amb la Unió Musical en un Concert celebrat en el
Centre Cultural el Teular de Cocentaina, el 31 de maig va participar junt a la Unió Musical
en la Segona Secció del Certamen provincial de la Diputació d’Alacant obtenint un segon
premi, entre altres participacions.Actualment té una plantilla de 45 músics.

JURAT
Miguel Angel García Boscà
Ramón Garcia i Soler
Juan Alborch Miñana

Exposició i venda d’ instruments

