
La Junta Directiva i el President de la Societat Musical Lira Almussafense, saluden a 
les Autoritats Locals, Dames de la Música, socis i sòcies, director i 

components de la Banda i a tot el poble d’Almussafes, 
i els convidem a gaudir de les activitats que, com cada any, 

celebrem en honor a nostra Patrona Santa Cecília.

En este programa mostrem els actes que hem preparat,
 desitjant que siguen del gust de tots i esperant, 

amb il·lusió, la vostra assistència.

        Almussafes, novembre 2022
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Divendres 25 de novembre
21:30 h. 

 Sopar de Socis i Sòcies.
Cal portar l’entrepà.
Des del dia 16 fins el 18, estarem de 
18:30 a 20:00 h. venent tiquets per 
reservar plaça al simbòlic preu d’1 
euro.

Dissabte 26 de novembre
19:00 h. 

 Tradicional CONCERT de Santa 
Cecília.

Diumenge 27 de novembre
10:00 h. 

 Recollida dels nous músics 2022, 
que passen a formar part de la nostra 
Banda.

12:30 h. 

 Misa en honor a la nostra Patrona 
Santa Cecília. 

Es recorda que amb motiu de la festivitat de 

Santa Cecília, el Local Social estarà destinat 

el dia 27 a la celebració de la incorpació dels 

nous músics.

Si els aclarim que es tracta de DIDIER tothom sabrá que 
estem parlant del nostre company de la banda que toca la 
flauta I el flautí. Volem aprofitar aquest espai per donar a 
coneixer altres qualitats artístiques d’ell. A més de ser 
professor del nostre Centre Profesional de Música en les 
asignatures de flauta, Història de la música, música de 
cambra i llenguatge musical, Didier ha composat vàries 
obres musicals que han sigut interpretades per la nostra 
banda i escoltades pels asistents als concerts.

Hem pogut interpretar 
els pasdobles “Tomás 
Ferrando” y “El Tra- 
musser”, el poema 
simfònic “Irish Soul” 
que ens transportà a les 
terres de l’illa d’Irlanda i 
també el Concert per a 
flauta i banda “Jogui- 
nes”, dedicat al seu fill 
Josep.

Recentment amb les 
dues obres “El somni 
de Tristà” i “Joguines”, 
ha aconseguit dos 
primers premis al I 
Concurs Internacional 
de Composició “EMILI 
GIMENEZ BOU” cel·le- 
brat a la localitat de 
Cullera en les cate- 
gories Obra de Concert 
i Obra per a Solista i 
Banda .

Des d’aquest espai volem felicitar a Didier per aquest premi, 
donar-li les gràcies per permetrens gaudir de les seues obres 
i animar-lo a que continúe regalant-nos la seua creativitat. 
Qué gran eres DIDIER!!! Gràcies per passejar el nom de la 
nostra Lira Almussafense d’Almussafes per tot arreu!!!

PROGRAMA D’ACTES Qui no coneix a DIOSDADO FABRICIO 

FERRANDO DUET?

Vega Romero Contell
Saxo alt

Mar Arbona Lázaro
Trombó

Xavi Terrades Mínguez
Saxo alt

Marc Greus Soriano
Percussió

Anna Marí Santacruz
Percussió

Jade López Sanchis
Saxo alt

Neus Fajardo Añó
Clarinet

María España Alepuz
Percussió


