PROGRAMA D’ACTES SANTA CECILIA 2015
- Des del 13 d’octubre.
Campionat de billar organitzat pel CLUB DE BILLAR DEL CIMA. La final
tindrà lloc el cap de setmana del 30 de novembre-1 de desembre.
- Del 9 al 11 de novembre.
Campionat de parxís organitzat per la Comissió Femenina del CIMA.
- Dissabte 14 de novembre.
11.00 hores. Campionat de futbet en el pavelló del Centre.
Els grups que vulguen participar que s’apunten en secretaria.
13.00 hores. Concurs d’all i oli.
Menys els morters, la resta d’ingredients els posarà el centre.
De vesprada (sobre les 17.00 hores) Concurs de Trivial, Truc, diversos
Jocs de taula...
21.30 hores. Sopar de cabasset.
Després del sopar, disfresses i KARAOKE.
- Dimarts 17 de novembre
22.00 hores. Assaig general de la banda del CIMA per al concert de
Santa Cecília.
- Dimecres 18 de novembre.
18.30 hores. Berenar ofert per la Comissió Femenina a totes les seues
associades.
-

Dijous 19 de novembre.

18.00 hores. Berenar ofert per la Comissió Femenina a tots els alumnes
de l’Escola de Música d’Alfafar.
19.30 hores. Concert de saxos,( didàctic i de cambra) a càrrec del grup
IMPULSE SAXOPHONE QUARTET

-

Divendres 20 de novembre.

23.00 hores. Assaig general de la banda del CIMA per al concert de
Santa Cecília.
- Dissabte 21 de novembre.
14.00 hores. Dinar de germanor de totes les associacions del CIMA.
DINAR D’ALL I PEBRE (cadascú portarà el seu).
18.30 hores. Passacarrer de la banda del CIMA per felicitar a les
Cecílies.
19.30 hores. Trasllat de la imatge de Santa Cecília a l’Església
Parroquial Nostra Senyora del DO d’Alfafar per celebrar la Santa Missa,
on s’interpretaran obres de música sacra per un grup de músics de la
banda del CIMA. Finalitzat l’acte religiós, la imatge serà tornada al
CIMA, tot acompanyat per la Banda del CIMA.
22.00 hores. Tradicional sopar de Santa Cecília amb la clàssica
“fessolà”. Es convida a tots els socis, músics i simpatitzants. Després
PHOTOCALL.

- Diumenge 22 de novembre.
11.00 hores. Passacarrer de la Banda del CIMA per arreplegar els nous
educands que ingressen a la Banda de Música.
12.30 hores. Concert de Santa Cecília de la Banda de Música del Centre
Instructiu Musical d’Alfafar sota la direcció de D. Francesc Llorens
Arnal.
14.30 hores. Dinar de germanor amb motiu de la festivitat de Santa
Cecília organitzat per la Comissió Femenina del CIMA. A la fi del dinar,
sorteig d’obsequis donats per diverses firmes comercials. Venda de
tiquets a càrrec de la Comissió Femenina i a la Secretaria del Centre.

