
•22:30 a l'esglèsia Vella: actuació dels 

convidada especial CHLOE.

Dijous 17
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•20h a la fàbrica de la cervesa la Rosita, actuació d'una 

lliurament del premi del concurs del disseny de l'etiqueta de la Rosita, que s'elaborarà amb motiu de 

la Fira de Bandolers

Dijous 10

•12:30h al Cercle d'Amics: actuació de la

Dia d'Alcover per participar activament a la Fira de Bandolers.

•En finalitzar la XIa Baixada d'Ornis, actuació de la 

fira. 

•Durant la tarda: diferents actuacions del 

Plaça d'en Cosme Vidal (en format concert) i a les 22h al tast de bandolers, a la Plaça Nova, amb la 

Resclosa.

•24h al pavelló municipal d'esports: actuació d

Dissabte 12

•20:30h a l’entrada de Ca Cosme: actuació dels 

en l'Homenatge a Vicent Andrés Estellés.

Dimarts 15

•12:00 al Portal: actuació del Grup d'acordions "Ribatònics".

Diumenge 13

•11:30 a l'església Vella: actuació de la 

l'Església Vella.

Dissabte 19

•11:30 a l'església Nova: actuació de 

piano per David Ferré i l’actuació de les Veus d’Alcover. 

•13:00, al Cercle d'Amics: actuació de la 

Diumenge 20

22:30 a l'esglèsia Vella: actuació dels Combos de l'EMMA i Combo de professors de l'EMMA i 
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20h a la fàbrica de la cervesa la Rosita, actuació d'una formació musical de l'EMMA  

lliurament del premi del concurs del disseny de l'etiqueta de la Rosita, que s'elaborarà amb motiu de 

12:30h al Cercle d'Amics: actuació de la Coral Juvenil de l'EMMA en l'acte que organitza el Centre de 

Dia d'Alcover per participar activament a la Fira de Bandolers.

En finalitzar la XIa Baixada d'Ornis, actuació de la Banda de l’EMMA ens acompanyarà fins al cor de la 

Durant la tarda: diferents actuacions del Grup d'acordions "Ribatònics". A les 18:30h actuació a la 

Plaça d'en Cosme Vidal (en format concert) i a les 22h al tast de bandolers, a la Plaça Nova, amb la 

24h al pavelló municipal d'esports: actuació dels participants al curs de batucada de l’EMMA.

20:30h a l’entrada de Ca Cosme: actuació dels conjunts de guitarres de l'EMMA i les veus d'Alcover

en l'Homenatge a Vicent Andrés Estellés.

Grup d'acordions "Ribatònics".

11:30 a l'església Vella: actuació de la Banda de l'EMMA a "Dames i Vells". Segon passe a les 13h a 

11:30 a l'església Nova: actuació de la coral de l’EMMA dirigits per Josep Ma Gomis, acompanyats al 

piano per David Ferré i l’actuació de les Veus d’Alcover. 

13:00, al Cercle d'Amics: actuació de la Small River Brass Band (concert-vermut).

Combos de l'EMMA i Combo de professors de l'EMMA i 
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formació musical de l'EMMA  a l'acte de 

lliurament del premi del concurs del disseny de l'etiqueta de la Rosita, que s'elaborarà amb motiu de 

en l'acte que organitza el Centre de 

ens acompanyarà fins al cor de la 

A les 18:30h actuació a la 

Plaça d'en Cosme Vidal (en format concert) i a les 22h al tast de bandolers, a la Plaça Nova, amb la 

curs de batucada de l’EMMA.

conjunts de guitarres de l'EMMA i les veus d'Alcover

a "Dames i Vells". Segon passe a les 13h a 

dirigits per Josep Ma Gomis, acompanyats al 

vermut).


