


Programa
Divendres 29 d'abril 
Hora: 22.00h
Lloc: Auditori Octavi Ruiz
Concert inaugural de la 24a Setmana Cultural, amb l'actuació de la Banda de 
música La Lira Ampostina, sota la direcció de Sergi Costes Ferré.

Dissabte 30 d'abril
Hora: 12.00h 
Lloc: Auditori de l'Escola
Concert de grups cambra amb piano, i concert de l'orquestra de corda de La 
Lira Ampostina.

Hora: 20.00h 
Lloc: Auditori Octavi Ruiz
Cantata de Sant Jordi, amb el  Cor La Lira Ampostina i l'alumnat de l'Escola, 
sota la direcció de Núria Francino Murgadas. Celebració del 20è aniversari del 
Cor La Lira Ampostina.
Lliurament dels premis de dibuix i redacció de la Setmana Cultural. 
Abans de l'acte, l'aula d'infantil de l'Escola passarà a anomenar-se "Aula Neus 
Ventura".

Diumenge 1 de maig
Hora: 12.00h 
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Concert de l'orquestra de clarinets.

Dilluns 2 de maig 
Hora: 20.00h
Lloc: Auditori Octavi Ruiz
Concert del grup de guitarres i representació del musical "El Petit Príncep", 
realitzada pel cor de grau professional.

Dimarts 3 de maig 
Hora: 20.00h
Lloc: Auditori Octavi Ruiz
Audició de cambra.

Dimecres 4 de maig
Hora: 20.00h 
Lloc: Plaça Ramon Berenguer IV
Concert de la banda de l'Escola i de la banda de grau professional.



Programa
Dijous 5 de maig
Hora: 20.00h 
Lloc: Auditori de l'Escola
Presentació-concert del llibre "L'Ebre, 50 raons per estimar-lo", amb text 
d'Arturo Gaya i fotografies de Maria Elena Maureso. Lectura de fragments i 
música de cambra interpretada per alumnat de grau professional.

Divendres 6 de maig 
Hora: 20.00h
Lloc: Auditori Octavi Ruiz
Concert de les aules de percussió i de cant modern.

Dissabte 7 de maig 
Hora: 19.00h
Lloc: Carrers i places d'Amposta
Aules virtuals. Les aules de La Lira Ampostina surten al carrer per oferir tastets 
d'allò que fem i per omplir la ciutat de música i d'alegria.

Tallers
Improvisació lliure, gimcana, percussió corporal, "viu la música en família", 
rondalla, respiració, coreogràfic "música i moviment", neteja d'instruments de 
corda, manteniments d'instruments de percussió, jocs musicals, iniciació a la 
direcció de banda, manteniment d'instruments de vent metall.

Nota: Tots els actes són amb entrada lliure. Qualsevol canvi en la 
programació es comunicarà a través dels canals habituals de La Lira 
Ampostina (web i xarxes socials).



Fa 3 anys començava l'última Setmana Cultural "normal" de La Lira 
Ampostina. amb un riu de color groc i rosa, dirigit per Neus i Tere, que 
anava fent-se més i més gran, a mesura que recorria els carrers i 
places de la ciutat. Eren les aules virtuals, que sortien al carrer per 
omplir de música Amposta i per mostrar la bona feina que fem a La 
Lira. 

Enguany, el riu de color tornarà a sortir al carrer. Tornarem a poder 
gaudir de la normalitat i celebrar les activitats musicals, culturals i 
lúdiques, com sempre havíem fet. I recordarem, amb carinyo, la 
imatge de Neus, a l'arrencada de la rua de les aules virtuals, i 
l'actuació de les seues xiquetes i xiquets a la plaça de l'Ajuntament. I 
se'ns dibuixarà un somriure a la cara, el somriure de qui enyora, tot 
celebrant la vida viscuda. 

Que tingueu una bona Setmana Cultural de La Lira Ampostina.  


