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322.00 h 

Cinema de la Unió Social
Entrada 3€

Bohemian Rhapsody

PEL·LÍCULA



JUNY
16

Presentació del disc “Terra d’Argila”. Menut 
és l’alter ego de Carles Blanch, cantautor i 
guitarrista de Móra la Nova que explora les 
noves formes d’entendre i interpretar la 
música d’arrel de les Terres de l’Ebre, 
acompanyat per Dario Barrosso (guitarra) i 
Alberto Garcia (electrònica).

19.00 h
Plaça Major

Menut 
en concert

JUNY
1

Trobada que pretén donar l’oportunitat de 
mostrar la feina que s’està realitzant a les 
escoles de música i dansa de les Terres de 
l’Ebre, autoritzades pel Departament 
d’Educació, al mateix temps que promoure 
sinergies entre alumnat i professorat de les 
diferents disciplines.

10.00 h
Cinema de la Unió Social

VI Trobada d’Escoles 
de Música i Dansa de 
les Terres de l’Ebre

MAIG
18

Primera col·laboració entre aquestes dues 
entitats corals que, entre d’altres obres, 
interpretaran el “Te Deum” KV 141 de W. A. 
Mozart per a cor i orquestra.

18.00 h
Església Parroquial

Intercanvi 
4:veus.cor (Terrassa) - 
Orfeó de Flix

MAIG
11

La companyia KHAN-CARTRÖ ens oferirà 
aquest espectacle familiar: 
Una nau intergalàctica netejadora de 
planetes arriba a la Terra amb la intenció de 
fer-hi un “reset”. Experimentarem un viatge 
sònic a través del Planeta Terra.

18.00 h 
Cinema de la Unió Social
Entrada 5€

Els Simfonautes

MAIG
11

2a edició de la Trobada en la que els 
Caramellaires de l’Orfeó de Flix tindran com 
a invitats a dos dels grups més representatius 
i històrics d’aquest gènere: la Societat Coral 
La Lira de Sant Cugat del Vallès i els 
Caramellaires del Roser de Sant Julià de 
Vilatorta. 

A partir de les 10.00 h 
Itinerant pels carrers del poble. 
Actuació final a la Plaça Major

Trobada de 
Caramelles

ABRIL
27

Ballable, melòdica i festiva: així és la música 
dels Dixieland Preachers, una banda que 
busca recuperar l’essència del jazz 
tradicional que sonava als carrers de Nova 
Orleans a principis de s. XX, on una 
excepcional fusió de cultures africana i 
europea va provocar el floriment del jazz.

19.30 h
Plaça Major

Dixieland 
Preachers

ABRIL
20

Amb motiu del centenari del naixement del 
mestre J. B. Sabaté - fundador de l’Orfeó i 
director durant 40 anys - els Caramellaires de 
l’Orfeó de Flix han preparat per aquesta 
edició un repertori format íntegrament per les 
seves composicions més conegudes.  

A partir de les 17.30 h
Itinerant pels carrers del poble

Cantada de
Caramelles

MARÇ
31

Aquest conjunt busca apropar la sonoritat 
d’aquesta formació clàssica a tots els públics. 
És per això, que el seu repertori és un viatge 
per diverses èpoques i estils musicals que va 
des del Barroc fins l’actualitat.

19.00 h 
Església Parroquial

Quintet de vent
de La Lira Ampostina
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