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Ajuntament de Flix



JUNY

20

Mostra del treball fet durant aquest curs 
pels alumnes de l’Escola Municipal de 
Música de Flix. Podreu gaudir de diferents 
estils musicals interpretats pels grups i 
formacions de l’escola. 

19 h - Passeig de l’Ebre

Concert de final de curs de 
l’Escola Municipal de Música de Flix

JUNY

10
Concert amb un repertori centrat 
únicament en peces de compositores, a 
mode reivindicatiu i amb la voluntat que 
l'estudi i la interpretació de música 
composta per dones sigui una "normalitat" 
en els centres educatius i en les sales de 
concert.

19.30 h - Església 

“Música de dona, música universal”
Concert de l’Escola Municipal de Música

JUNY

5
Concert-espectacle que us convida a 
entrar a l’habitació de jugar del petit 
Mozart i la seva germana. Amb la música 
en directe del compositor a càrrec d’un 
quartet de corda i flauta, s’escenificaran 
els contes populars que més van divertir al 
petit geni de Salzburg.

18.30 h - Cinema Unió Social
Entrada General: 5 euros
Alumnes EMMF: gratuït

Espectacle infantil “Mozartland”
de la cia. Príncep Totilau

MAIG

21

El projecte de la musicòloga Sakira 
Ventura, recopila nombroses compositores 
al llarg de la història, ubicant-les en un 
mapa interactiu del món. Un nou impuls 
per la visibilització de les dones a la 
música.

12 h - Casal Musical 
Joan Baptista Sabaté

Conferència “Mapa de creadores de la 
música: móns sonors per descobrir”

MAIG

13
La història d'Isabella de Luna, figura 
històrica i també llegendària, 
representada a través de la música, la 
paraula i la imatge. Una visió particular 
d'aquesta dona contradictòria i fugissera, 
arquetip de la picaresca i mirall de futures 
revolucions.

20 h - Cinema Unió Social
Entrada General: 5 euros
Alumnes EMMF: gratuït

Concert de l’Ensemble de Vilaseca
“La dona erràtica”

ABRIL

16

L’alegria de l’arribada de la Pasqua i la 
primavera ve expressada per la cantada 
de caramelles, unes composicions en to 
alegre i humorístic.

17 h - Itinerant 
pels carrers del poble

Cantada de Caramelles
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