FESTES EN HONOR A SANTA CECÍLIA
del 13 al 15 de novembre de 2015

AGRUPACIÓ MUSICAL L’ARTÍSTICA

SANTA CECÍLIA 2015

AGRUPACIÓ MUSICAL L’ARTÍSTICA

SANTA CECÍLIA 2015

SALUTACIÓ DEL
PRESIDENT
Un any més, i en van dos com a president, em pose
davant de l’ordinador per escriure aquestes paraules.

que per primera vegada i amb un gran èxit de públic
realitzàrem abans de les vacances de l’estiu.

Aquest any ha estat ple d’activitats entre les quals cal
destacar-ne dues molt importants: una de la Banda
Juvenil amb el campament al poble d’Ador amb gran
èxit per part tant del director com dels educadors, xiquets participants i pares; i l’altra, de la Banda Simfònica L’Artística, que participà en el Certamen Provincial de València i que portà al nostre poble un Primer
Premi que fou molt sentit, abans, durant i després per
molts motius.

Podria parlar de l’escola i omplir un full, però com que
al llibre de festes d’enguany ja férem àmplia referència
a ella, tan sols diré que per primera vegada hem tramitat les beques que BANKIA posa a disposició dels
alumnes de les escoles de les bandes i que nosaltres
em difós entre els nostres educands. Alguns ja han
començat a rebre els diners, no són molts però com
deien els nostres avantpassats “TOTA PEDRA FA PARET”.

L’ABANS perquè tots sabíem que era una tasca complicada, per tota la feina que suposa preparar dues
obres de gran dificultat, els assajos, buscar llocs on
poder fer concerts abans del certamen; en fi, molta
feina.

He anomenat quasi totes les activitats realitzades enguany. Darrere de totes, com podeu imaginar, hi ha
molta tasca, tant musical com administrativa. A Fernando, el nostre director, des d’ací vull donar-te l’enhorabona per aquest any. Als músics, i companys, dirvos que quan es fa un esforç per un motiu com és la
musica i en aquest cas és la nostra banda, crec que
rebem més del que donem i així ho hem d’entendre.
A la junta directiva, dir-vos que sense vosaltres tot açò
de segur que ho hauríem fet, però mai al nivell que
s’ha fet.

El DURANT per les emocions i sentiments que cadascun de nosaltres sentírem i així ho transmetérem al
nostre públic, que ens ho agraí amb un llarg aplaudiment després de la gran actuació que la nostra banda
va fer dalt l’escenari del Palau de la Música de Valencia. I per últim,
El DESPRÉS baixant les escales que condueixen als
camerinos, les llàgrimes d’alguns músics i l’abraç col·
lectiu en què ens vam fondre amb el nostre mestre
sentint que havíem fet la faena ben feta. Aquest certamen estarà amb mi per sempre, per tots aquests
moments abans anomenats i per alguns altres que
guarde per a mi.
Encara que estes activitats han sigut les més significatives, per la seua rellevància no n’hem d’oblidar moltes altres com la campanya en Nadal de “Un quilo de
música”, els concerts que hem portat a cap, les cercaviles, i altres com el concert de CINE, tal com sona,

A MªJosé Llopis Martínez Musa 2015-2016, et donem
la benvinguda a aquesta la teua família. A MªJosé Casas Rodríguez, gràcies per ser la nostra musa 20142015 i per estar en cada acte que hem fet, posant la
part més bonica d’aquesta societat que eres tu, amb
eixe somriure que mai ens ha deixat. Als nous músics,
l’enhorabona i que aquest inici a la Banda siga llarg
i molt musical. A tots els MÚSICS, que passeu unes
bones festes de Santa Cecília.
Francisco Giménez Escoms
President de l’Agrupació Musical
L’Artística de Carlet
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SALUTACIÓ DEL
DIRECTOR
En l’actualitat les bandes de música viuen un període
de canvi continu i d’adaptació a la nova situació que
demanda la societat de hui en dia.
Convivim amb un gran nombre d’activitats lúdiques
i fins i tot musicals que ens obliguen a fer la nostra
oferta el més atractiva possible per a garantir la nostra
supervivència.
Una banda de música es diferencia d’un altre tipus
d’activitat recreativa en el fet que es mescla tradició
i modernitat. Aporta una oferta formativa i educativa
a través de l’Escola de Música i oferix una dimensió
sociomusical a través de les nostres agrupacions: ensembles, Banda Juvenil i Banda Simfònica, on conviuen persones de molt diferents edats i on hi ha una
transmissió de valors de tipus generacional que convertix la banda de música en una experiència única i
irrepetible.
Des del meu punt de vista el secret perquè una banda
de música perdure en els nous temps que afrontem
es basa en una paraula: il·lusió. La il·lusió en l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet es manté en dos
vessants, per un costat amb l’assistència a certàmens,
on L’Artística manté i potencia el seu nivell musical,

competint al més alt nivell de la Comunitat Valenciana
i, per l’altre, amb la realització de concerts i projectes
temàtics dins del nostre poble, que connecten amb els
nostres socis i amb el públic de Carlet, i que ens dóna
prestigi i autoestima dins de la nostra població.
Tot això recolzat per la gran qualitat humana de les
persones que formen part de la nostra societat dóna
lloc al que és hui en dia este projecte de present i de
futur: l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet.
Finalment, vull felicitar i demanar als músics que s’incorporen a la Banda Simfònica que assumisquen el
compromís i la responsabilitat que implica ser membre de L’Artística de Carlet.
Felicite també la musa de la música 2015 i la seua cort
d’honor i desitge als músics, directius i simpatitzants
de L’Artística unes bones festes de Santa Cecília.
Fernando Hernández García
Director de la Banda de l’Agrupació Musical
L’Artística de Carlet
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VICTÒRIA LLOPIS MARTÍNEZ

ÀNGELA Mª CHORNET MENDOZA

MIRIAM MARTÍNEZ LLOPIS

RAQUEL CHOVARES MARTÍNEZ

Mª JOSÉ CASAS RODRÍGUEZ

VANESA VANACLOCHA NOGALES

MIRIAM CHOVARES MARTÍNEZ

NEREA GIMÉNEZ CASAS

MUSA 2015
Mª JOSÉ LLOPIS
MARTÍNEZ
És un enorme plaer saludar el director i els membres
de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet.
Em sent orgullosa de poder formar part de la història
d’aquesta banda que va ser creada l’any 1979, i que
durant molts anys ha sigut i és destacada pels seus
guardons en diferents certàmens i concursos.
- 2011: Primer Premi de desfilada LXIV Certamen de
Bandes Ciutat de Cullera.
- 2012: Primer Premi i Menció d’Honor en el XXXVI
Certamen Provincial de la Diputació de València.
Des de menuda, la meua vida ha estat lligada a la música, ja que durant uns anys vaig poder viure aquest
món des de dins com a estudiant de clarinet.
En aquesta etapa, em vaig adonar que la celebració
de Santa Cecília és més que una festa, que els músics
viuen amb gran alegria i satisfacció.
Fa uns anys, es va incorporar a la banda una persona
especial per a mi, el meu germà. Amb ell vaig viure
aquell moment amb il·lusió, amb la mateixa que comence aquesta nova aventura.
Vull fer una menció als nous músics que s’incorporen
a la banda, perquè amb esforç i il·lusió continuen en
aquest camí.
Per finalitzar, vull dir que em fa sentir molt feliç i per
aquest motiu promet no fallar i donar tot de mi, per
seguir endavant i fer que el nom de l’Agrupació Musical
L’Artística de Carlet ens òmpliga d’orgull.
Vos reitere el més sincer dels agraïments i vos assegure
que portaré ben alt el càrrec de Musa 2015 d’aquesta
gran banda.
Un abraç.
Mª José Llopis Martínez
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MANTENIDORA
Mª CARMEN MARTÍNEZ LÓPEZ
Benvolguts músics de l’Agrupació Musical L’Artística de
Carlet.
En primer lloc, vull agrair a la meua cosina Mª José que
m’haja donat l’oportunitat de poder ser la seua mantenidora.
Per a mi és una gran responsabilitat, però a la vegada em
sent feliç per poder participar en el seu dia d’una manera
especial.
Com a músic conec a fons aquesta festa i sé el que representa per a tots nosaltres.
Aquestos dies per als músics són la recompensa a tot un
any d’esforç i sacrifici.
Personalment crec que la música és una bona manera
d’expressar i desenvolupar la creativitat de les persones.
Per aquest motiu aprofite aquestes línies per a convidar
als pares i mares perquè facen de la música una forma de
vida per als fills, divertida i gratificant.
Per finalitzar sols em queda dir: VISCA LA MUSA 2015 i
VISCA SANTA CECÍLIA.
Mª Carmen Martínez López

NOUS MÚSICS
QUE S’INCORPOREN
A LA BANDA

IRENE SORIANO LLUCH, CLARINET
ELENA CASTRO BRIZ, TROMPA
MARTA SORIA RODRÍGUEZ, CLARINET
DAVID MARTÍNEZ PEÑA, SAXÒFON
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FER BANDA...
Ha sigut un any ple de grans projectes i esforç, però de
tots m’agradaria destacar-ne un.
Com sabeu, aquest curs passat vam organitzar el primer campament musical de la banda juvenil, el qual
es va realitzar a la localitat d’Ador i on vam ser acollits
pels nostres amics de la Banda Juvenil de l’Agrupació
Musical Santa Cecília d’Ador. En aquest viatge-campament visquérem moments inoblidables, on van tindre cabuda totes les emocions possibles: rialles, plors,
alegries, sorpreses... Però sobretot en va destacar una
per damunt de les altres: la convivència. Va ser d’eixos
viatges que et fan reflexionar i que et fan vore que realment el que «fa banda» és aquest tipus d’activitats.
La societat canvia, i hem de ser capaços d’anar adaptant-nos a les necessitats i inquietuds que tenen els
nostres joves. Per això, i perquè hem vist que aquest
projecte de campament ha sigut tot un èxit, enguany
repetirem. Repetirem en il·lusió, en ganes, en esforç,
i això farà que aquest campament servisca per a «fer
banda».
Ha arribat el moment de donar les gràcies a totes les
persones que van fer possible aquest viatge:

- A David Martínez i Héctor Picó, que organitzaren totes les activitats que vam realitzar al campament i que
estigueren al meu costat per a organitzar tot el viatge.
Gràcies per apuntar-vos a qualsevol bogeria que ens
passa pel cap.
- A Neus Bonafé, Carlos Cano, Ernesto Colomer, Elena
de Dios, Jordi Espí, Fernando Fabra, Carmina Hervàs i
Borja Yuste, per ajudar a coordinar les activitats i fer-se
responsables del grup en aquest viatge.
- A la junta directiva, ja que sense el seu suport econòmic i moral no podríem haver fet l’activitat.
- A l’Agrupació Musical Santa Cecília d’Ador, que ens
van rebre com a casa. Sabeu que ací a Carlet teniu
uns amics per al que necessiteu.
- I per últim, i sobretot els més importants, a tots els
músics que formen la Banda Juvenil de l’Agrupació Musical L’Artística de Carlet. Sense vosaltres cap
de les activitats que fem i programem tindria sentit.
Aquest any repetim, ens n’anem a Conca!!!!!
Cristian Yuste Valero
Director de la Banda Juvenil
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CONCURS DE DIBUIX SANTA CECÍLIA 2015

MAR LLORET

MARINA GÓMEZ
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SANTA CECÍLIA 2015
PROGRAMA D’ACTES
DISSABTE 14 DE NOVEMBRE DE 2015

DIVENDRES 13 DE NOVEMBRE DE 2015
19.30 h. Cercavila i recollida de la Musa. Eixida de la seu de la banda.

10.00 a 13.00 h. Pàdel a les pistes del Poliesportiu municipal i futbet.
14.00 h. Dinar per a músics i familiars (cal apuntar-se prèviament a la seu de la societat musical).

21.30 h. al Teatre Giner
Presentació de la Musa Mª JOSÉ LLOPIS MARTÍNEZ i CORT D’HONOR.

17.30 h. Cercavila per a recollir els nous músics.

Entrega dels regals als guanyadors del Concurs de Dibuix de Santa Cecília.

Eixida de la seu de la banda:

Entrega de diplomes als músics que han entrat enguany en la Banda Juvenil.

ELENA CASTRO BRIZ, TROMPA

Entrada en la Banda Simfònica dels nous músics.
Mantenidora: Mª Carmen Martínez López

IRENE SORIANO LLUCH, CLARINET
MARTA SORIA RODRÍGUEZ, CLARINET

Presentador: Alberto Hervás Hervás

DAVID MARTÍNEZ PEÑA, SAXÒFON
CONCERT EN HONOR A SANTA CECÍLIA

22.00 h. Sopar de germanor als salons Siglo Veintiuno.

PROGRAMA
-El Tarango (Pasdoble)
-Serenade
-El senyor dels anells (Simfonia núm. 1)

José Mateu Lizandra
Derek Bourgeois

de L’Artística (av. de la Caixa d’Estalvis, 5, tel. 96 009 30 66), en horari de 17.30 a 19.30,
dilluns a divendres).

Johann De Meij

I Gandalf

DIUMENGE 15 DE NOVEMBRE DE 2015

IV Journey in the Dark
V Hobbits
-Himne Regional Valencià

Les persones que vulguen assistir al sopar de germanor poden recollir els tiquets a la seu

José Serrano

Director: Fernando Hernández García
En finalitzar es farà un vi d’honor a la Sala Giner.

09.00 h. Xocolatada al bar CINEMA.
10.30 h. Cercavila amb la Musa 2015, eixida des de la seu de l’agrupació.
11.30 h. Missa en honor a santa Cecília a l’Església de l’Assumpció de Ntra. Sra. amb acompanyament
		 de la Banda Juvenil. En acabar, cercavila pels carrers de la ciutat fins a la seu de l’Artística.
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en continua evolución
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CERÁMICA LA BARRINA

Amb la Cultura

