Oficina de Premsa

- Nota de premsa –

Mollet es bolca en el 1r Festival Internacional de Música
El Mercat Vell divendres, i el Teatre de Can Gomà dissabte i diumenge, es
van omplir a vessar per assistir als concerts de Jazz, Piano i Música de
Cambra que ha ofert el Sona Mollet 1r Festival Internacional de Música
Memorial Anna Villaescusa Rebull. Aquest primer festival també ha servit
perquè l’Ajuntament de Mollet, a través de l’Escola Municipal de Música i
Dansa, hagi signat dos compromisos de col·laboració amb el Conservatori
del Liceu i el Conservatori d’Amsterdam per promocionar la música
clàssica i el jazz a la ciutat.
Èxit total de la primera edició del Sona Mollet que ha rebut una multitudinària
resposta de la ciutadania per gaudir d’una amplia oferta musical de jazz i de
música clàssica que ha anat a càrrec d’un nombrós grups de joves talents d’arreu
d’Europa i del món.
Al marge de l’alt nivell de l’oferta musical, l’amplia resposta que ha rebut aquest
projecte, que té la pretensió de perpetuar-se en el temps i, per tant, de tenir una
periodicitat anual, també ha servit per homenatjar i recordar la jove pianista
molletana Anna Villaescusa Rebull.
De fet, la recaptació de les entrades dels concerts de dissabte i diumenge es
destinarà íntegrament a la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia.
Acords de futur
Aquest Sona Mollet 1r Festival Internacional de Música Memorial Anna
Villaescusa Rebull ha rebut el suport i la col·laboració del Conservatori del Liceu
i del Conservatori d’Amsterdam.
Fins i tot, aquesta relació ha portat a estrènyer vincles entre l’ Escola Municipal
de Música i Dansa i aquestes dues institucions de referència europea.
Uns vincles de futur que han comportat la signatura d’ambdós compromisos de
col·laboració per seguir potenciant aquest projecte i promocionar, en general, la
música a la ciutat.
Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Mollet del Vallès reafirma la seva aposta
per difondre i potenciar les arts augmentant la seva oferta i apropant-la a la
ciutadania.
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