
ENTRADA DELS NOUS COMPONENTS DE LA BANDA JOVE

• Pompa i circumstància  Edward ELGAR

CONCERT

• Vals  Juan Bautista MESEGUER
 Obra dedicada, per l’autor, a la nostra Banda Jove, en la que els nous músics fan la seua   
 presentació musical amb el seu primer “solo”.

• Pasadena  Jacob de HAAN
 Fantasia 

• Fate of the Gods  Steven REINEKE
 Poema.

• Orfeu als inferns  Jacques OFFENBACH
 Obertura

• Himne de l’escola de música Faustino CANDEL MENA
   Lletra i música

• Himne de Santa Cecília  Miguel VILLAR
 Veu solista: Marta Tolsà Pons.

NOUS COMPONENTS DE LA BANDA JOVE

HIMNE DE L’ESCOLA DE MÚSICA - lletra

Luís Álava Cueva PERCUSSIÓ
Sergio Berbel Penalva PERCUSSIÓ
Ezequiel Escrihuela Roca SAXOFÓ
Aitana Francés Climent PERCUSSIÓ
Gal•la Francés Climent SAXOFÓ
Oriol Francés Roig CLARINET
Ainara Liñana Álava SAXOFÓ
Laia Martínez Argente SAXOFÓ
Eric Molina Radu TROMPA
Gabriel Morant Ripoll PERCUSSIÓ
Eric Navarro Tortosa SAXOFÓ
Joan Peris Calatayud PERCUSSIÓ

Per donar-li glòria a este poble, una banda se creà.
(Se creà!, se creà!)

I una escola d’educandos, per què no s’acabe mai.
Estudieu! (estudieu!), estudieu! (estudieu!),

si bons músics voleu ser.

Estudiem! (estudiem!), estudiem! (estudiem!)
I el solfeo aprendrem.

(veu 1)
“Fa mi fa sol la sol fa sol la do si do si la sol
mi re mi fa sol fa mi fa sol si la si la sol fa
fa mi fa sol la sol fa sol la fa si la si do re

do re do si do si la si la sol la sol fa fa mi fa sol fa fa fa fa”

(veu 2)
“Do do si sol mi mi sol si si la fa la do fa la do do re fa mi re

do do re mi fa fa fa fa”.

Visca la Lira Castellonera,
que tots els triunfos s’ha emportat sempre.

Visca la Junta i el Director
i visquen tots els músics de Castelló!

Sol la si do. (do do do)
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