Més de 400 alumnes d’escoles de música de
les comarques de Lleida participen amb 7
concerts simultanis al Festival SIMFONIC:
12 de juny – 18h
•

El dia 12 de juny a les 18h més de 5.000 estudiants d’escoles de música
i entitats musicals realitzaran més de 100 concerts simultanis a
Catalunya i Balears

•

Enguany es realitzaran 7 concerts a la província de Lleida

•

El conegut grup de revelació d’aquest confinament, els “Stay Homas”
són els padrins d’aquesta onzena edició. En el seu honor, a les 19.00
hores, la cançó “Gotta be patient” sonarà simultàniament a tots els
concerts.

•

Totes les actuacions tindran lloc sota les mesures sanitàries vigents,
amb aforament limitat i control d’accés.

......................
El proper dissabte 12 de juny a partir de les 18h, més de 400 alumnes d’escoles
de música de les comarques de Lleida participaran a l’onzena edició del
Festival SIMFONIC.
Tots els concerts del Festival SIMFONIC es celebren de manera gratuïta i sota
les restriccions pròpies de la situació sanitària actual.
La ciutat de Lleida acollirà 7 concerts simultanis de les diferents escoles de la
ciutat: Sala Alfred Perenya, Seu Vella, CaixaForum (en horari de matí i tarda) i
Espai Cuitó Els Camps Elisis.
L’ Escola de Música de l’ Orfeó Lleidatà participa en format virtual.
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A la mateixa hora , per aprofitar aquest gran dia de música per a tots, existeix
la possibilitat d’anar a la Plaça del Mercat Agramunt.

En aquesta onzena edició, el Festival SIMFONIC compta amb l’apadrinament
del grup de revelació d’aquest confinament els “Stay Homas” , protagonista
del videoclip de presentació del Festival. La cançó “Gotta be patient” sonarà
el dia 12 de juny a les 19h de manera simultània a tots els concerts.
La iniciativa SIMFONIC és impulsada per l’Associació SIMFONIC, amb l’objectiu
de visualitzar la tasca que realitzen les Escoles de Música, entenent
l’aprenentatge musical com una inversió en educació i aconseguint que els
joves músics siguin els protagonistes.

Informació complerta del Festival SIMFONIC a: www.simfonic.org
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