Concert benèfic lliure i gratuït.
Us esperem per una bona
causa!!

Cal vestir de blanc!

les nits
blanques
DISSABTE 30 de JULIOL de 2016
a les 21,30 h al Port Marina de Palamós

PROJECTE VOZES
VOZES és un projecte que treballa per l'integració social de

nens i adolescents de zones poc afavorides de Barcelona i
rodalies mitjançant la formació musical. La música és la via
principal per la millora social i intel·lectual obtenint resultats
en els nens més enllà de l'àmbit musical .
Des de fa mes de 11 anys VOZES ofereixen accés a la formació
musical i als instruments de forma gratuïta als nens a partir
dels 3 anys impartint classes entre setmana en diferents
escoles, instituts, centres cívics. Més de 480 nens i adolescents
han participat en aquest projecte
El seu finançament prové en un 80% d'ajudes d'empreses i de
donacions privades. VOZES està a la recerca continuada de
fons per poder continuar amb les seves activitats artísticomusicals, que destinen a l'adquisició d'instruments musicals,
material i partitures, desplaçaments per als concerts, per els
assajos, entre d'altres. L'inversió de VOZES per cada nen/any
es de 389 €. VOZES, un projecte que canvia vides.

Concert per l’Orquestra Simfònica VOZES

Acte públic i gratuït en suport
del projecte Vozes i de la Fundació Trampolí

FUNDACIO EL TRAMPOLÍ

/

Entitat dedicada a l'integració social i laboral de persones
adultes discapacitades psíquiques del Baix Emordà potenciant les capacitats creatives, l'autoestima i la seva autonomia, mitjançant una varietat d'activitats i tallers que necessiten de tot el suport que els hi poguem oferir.
Algunes de les seves activitats d’integració són :
Botiga de verdures ecològiques, viatges, programes
de televisió, integració laboral, exposicions itinerants, representacions teatrals, excursions culturals, subhastes...
Comptem amb el suport de l'Obra Social La Caixa

Event benèfic consistent en un concert en el marc incomparable del Port esportiu marina Palamós, enguany en la seva
setena edició que coincideix amb el 25è Aniversari de la
inauguració del Port.
21:00 Coctel de benvinguda a càrrec de CAVES GRAMONA
21:30 Concert
Actuarà l'orquestra simfónica VOZES composada per
90 nens i adolescents membres del projecte VOZES.
PROGRAMA:
Obertura El barbero de Sevilla
Obertura Guillermo Tell
Palladio
Millenium
Vals de Shostakovitch
Danzón
5º Mambo
Medley
Chamambo
Accés lliure i gratuït dels vehicles dels assistents a l'event.
Durant el concert es sol.licitarà un donatiu a favor del projecte VOZES. Recordeu que cal vestir de blanc!
22:30 Sopar
Per als qui ho desitgin, s'oferirà un sopar després del
concert que inclou un donatiu important per el projecte VOZES. El sopar, a l'aire lliure dins del Port Esportiu
Marina Palamós, el serveix el restaurant Caleta Blava.
MENÚ

Amanida de carpaccio de gambes
Anxoves del cantàbric amb pa amb tomata
Fideuà
Mousse de iogur amb mango i maracuyá
Preu: 40 €
(inclou aportació de 20 € per el projecte VOZES)
Vins i caves per gentilesa de
Celler MAS ANGLADA
Reserves al 972 60 10 00 o a info@marinapalamos.com

