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Saluda
de  l’Alcalde

Francisco A. Comes Monmeneu

Tornem a poder fruir amb la música que ens depararà Música i Festa en este final del mes 
de juny.

Enguany celebrem el XXV aniversari d’este festival internacional de música, ja que l’any 
passat, encara que no poguerem celebrar-lo presencialment, ho ferem mitjançant el video 
“Massanassa Viva” que es va regalar junt a la revista La Terreta i que va servir per a no 
perdre el fil d’un certamen musical que en cada edició ha anat consolidant-se, alcançant 
la categoría d’internacional i ha permés als veïns i veïnes de Massanassa poder escoltar 
música de gran qualitat interpretada per músics de primeríssima línea, vinguts de tota 
Espanya, Europa i Nord-amèrica.

Música i Festa ens oferix diferents estils i melodies. Este any escoltarem peces per 
a piano, per a corda, veu, òpera, jazz, swing o coral i a més a més tenim una novetat 
amb la que obrim esta XXV edició: Una sessió dedicada als més menuts, una sessió que 
anomenem “Benvinguts a la música” amb la que pretenem introduir als xiquets i xiquetes 
en l’apassionant món musical, perquè la música, que és universal, a l’igual que no entén 
de fronteres tampoc entén d’edats. Tots estem cridats a escoltar-la.

Confie en que el programa que hem preparat en esta edició siga del gust de tots i recordem 
que tenim una cita amb la música ací en Massanassa.
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Dissabte 25,  12:00 h. 
Auditori Municipal 
“Salvador Seguí”
BENVINGUTS A LA MÚSICA.

Jugant a l’Òpera amb Mozart
Divertida dramatització de la Història 
de l’Òpera

Dissabte 25,  20:30 h. 
Església Parroquial 
de Sant Pere
DIA DELS CORS 

Coral Polifònica Valentina
Director. Javier Aguilera Herman.

Coral Polifònica d’Alcàsser
Director. José Francisco Sánchez Iborra
                      
- Orfeó Polifònic de Massanassa
 Director.  Miguel Juan García.

Programa

  

Diumenge 26,  23:00 h. 
Jardins de la Societat La Terreta
CLÀSSIC VIRTUÓS

Martin Panteleev.  Violí
Lida Panteleev.      Piano

W.A.Mozart - Sonate in G-Dur KV 301
J.Brahms - “Scherzo” 
P.I.Tschaikowski - “Serenade Melancolique”
B.Bartok - “Rumänische Volkstänze”
M.de Falla - “Suite Populaire Espagnol”
M. Ravel - Rhapsodie de concert “Tzigane
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Dilluns 27, 23:00 h. 
Jardins de la Societat 
La Terreta
JUANA GUILLEM &JAZZ TRIO 
(piano, contrabaix i percussió).

MIKE MOWER      OPUS DI JAZZ  
Shuffle

CLAUDE BOLLING     SUITE N.I
Barroque and blue Sentimentale Javanaise 
·Fugace Irlandaise Versatile Veloce

MIKE MOWER          SONATA LATINO    
Salsa Montunate Rumbango   
Bossa Merengova

Dimarts 28, 23:00 h. 
Jardins de la Societat La 
Terreta
NIT FERMOSA

Sara Bañeras, soprano
José Ramón Martín, piano

Concert d’àries d’òpera i romances de sarsuela
Primera part:
Òpera francesa: Massenet y Gounod
Òpera italiana: Verdi i Puccini
Òpera americana: Gershwin i Bernstein

Segona part:
Romances de Sarsuela
Gènere líric espanyol: Sorozábal, Caballero, 
Moreno Torroba, Granados i Chapí

Dimecres 29,  23:00 h. 
Jardins de la Societat 
La Terreta

NIT DE SWING
Dómisol Sisters

Dijous 30; 23:00 h. 
Jardins de la Societat La Terreta
“LA CONTROVÈRSIA MUSICAL DEL SEGLE XIX”
Christoph Soldan – Recitació i piano
Johannes Brahms (1833-1897):  Variacions sobre un tema de Händel opus 24
Franz Liszt (1811-1886):   “Sposalizio” (any de peregrinació) 
     “Vall d’Obermann” (any de peregrinació)
     “a la vora de la font” (any de peregrinació) 
     “Jocs  d’aigua a la vila d’este (any de peregrinació) 
     Angelus (any de peregrinació)

W.A.Mozart - Sonate in G-Dur KV 301
J.Brahms - “Scherzo” 
P.I.Tschaikowski - “Serenade Melancolique”
B.Bartok - “Rumänische Volkstänze”
M.de Falla - “Suite Populaire Espagnol”
M. Ravel - Rhapsodie de concert “Tzigane
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25 DE JUNY | 12:00 h.
Jugant a l’Òpera amb… Mozart!

Espectacle que ja a més de triomfar a nombrosos teatres de la geografia espanyola, recentment també ho ha 
fet a nivell internacional a Costa Rica amb ocasió de la celebració dels 25 anys de la fundació de la Casa dels 
Xiquets, tota una institució cultural de referència a eixe país.

Mozart, el seu ajudant de cambra Luigi, la seva alumna Isoldina i la cuinera Petra, ens porten un espectacle lúdic 
i didàctic per a tots els públics.
Un espectacle divertit i summament participatiu on diverses vegades el xiquet és un intèrpret més del mateix.

És una divertida dramatització de la Història de l’Òpera, duta a terme per un actor, una soprano, un tenor i una 
pianista.

En una classe oberta, el públic escoltarà música en viu (grans àries de la Hª de l’Òpera) i, a més de la narració 
històrica, se’ls introdueix al funcionament de la veu humana com a instrument musical. Tot en un to divertit, 
didàctic i summament participatiu.

Argument

Lloc: Itàlia. Un palau aristocràtic als afores de Florència.

Època: principis del segle XIX.

La xicoteta Isolda Gato Sardina acudeix, com de costum, a una classe del seu professor, 
el gran compositor Mozart. El que en principi no seria més que una classe de solfeig es 
converteix en una breu alhora que interessantíssima i excitant explicació del mestre sobre 
la Història de l’Òpera. Quins afortunats seran professor i alumna quan els criats de Mozart 
accedeixen, a petició d’este, a exemplaritzar els diferents ensenyaments! Escoltaran de 
boca dels criats meravelloses interpretacions d’àries, duos…, des dels orígens de la lírica 
amb Claudio Monteverdi, passant per Glück, Mozart, Rossini, Beethoven, Donizetti… fins 
als moments actuals.
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25 DE JUNY20:30 h. |
DIA DELS CORS

  Coral Polifònica Valentina
Director. Javier Aguilera Herman.

La Coral Polifònica Valentina, degana de la 
Ciutat de València, és una de les formacions 
vocals més antigues de la Comunitat 
Valenciana; els 80 anys de vida que celebra 
el 2022 així ho avalen.

La coral va ser fundada el dia 22 de gener 
de l’any 1942, coincidint amb la festivitat de 
Sant Vicent Màrtir, patró de València, sent el 
seu fundador i director Don Agustín Alamán 
Rodrigo i el seu primer president don Luis 
Martí Alegre. Amb motiu de la festivitat 
del Corpus, el dia 1 de juny del mateix any, 
la formació va celebrar el seu concert de 

presentació al gran saló del Palau de la Fira Mostrari Internacional de València. Des d’aleshores ha recorregut un 
camí de perfecció i superació, sobreposant-se al pas del temps, arribant fins els nostres dies.

Al seu dilatat repertori i historial d’audicions cal destacar El Messies de Händel, oratori per a
solistes, cors, orgue i orquestra, interpretada per primera vegada completa a Espanya. Segona simfonia (Resurrecció) 
de Gustav Mahler, Capvespre del mestre Palau, per a solistes, cor i orquestra (obra per la qual el compositor va obtenir 
el Premi Nacional de Música el 1942), estrenada; Novena simfonia de Beethoven, per a solistes, cor i orquestra; La 
Passió segons Sant Mateu de Johann S. Bach, per a solistes, dos cors, dues orquestres i dos òrgans; Rèquiem de 
Mozart; Fantasia, opus 80 de Beethoven; i una infinitat d’obres més que es podrien enumerar.

Actualment dins del repertori de la coral, també figuren cançons de música clàssica: Òpera, sarsuela, religiosa, així 
com també música popular.

Des de la seva fundació fins a l’actualitat, la coral ha comptat amb directors titulars rellevants, destacant Dº Agustín 
Alamán Rodrigo (fundador), Dº Francisco Llácer Pla, Dº José Luis López García, Dª María Teresa Oller Benlloch, Dº 
José María Cervera Collado, Dº José Sanchís Cuartero, Dº Israel Rodríguez Jiménez i el nostre director actual:

Don Francisco Javier Aguilera Herman,fa 18 anys que està al capdavant de tan 
magnífica agrupació coral.
Nascut a València, realitza els seus estudis al conservatori d’esta ciutat obtenint el 
títol superior de guitarra. Ha realitzat nombrosos cursos de perfeccionament amb 
professors com: David Rusell, Leo Brower, José Tomas i Abel Carlevaro. Estudia 
música antiga en cursos de llaüt renaixentista i barroc amb Paul O´dete i Juan 
Carlos Rivera. Ha segut professor de guitarra als conservatoris d’Elda, Elx, Cullera 
i Torrent així com professor a l’escola de magisteri Edetania
Ha realitzat estudis de cant als conservatoris de València i Riba-roja, perfeccionant-
los amb el Baríton D. Francisco Valls.

Entre els seus concerts de solista cal destacar: la seva participació al XXII festival de música de Morella estrenant 
l’obra “Prima Lamentation Jeremiae Profetae” de Heinichen i “Passió segons Sant Marc” de Reinhard Keiser així 
com les seves diverses intervencions a duo amb la soprano Silvia Vázquez.

Des del 1990 és membre del Cor de la Generalitat
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25 DE JUNY | 20:30 h.
DIA DELS CORS

Coral Polifònica d’Alcàsser
Director. José Francisco Sánchez Iborra

La Coral Polifònica d’Alcàsser va ser fundada el 1960 per D. Vicente 
Aliaga Ferriz, rector del poble, per cobrir els servicis religiosos de 
l’església. És coneguda des de llavors, al poble, per “La Coral”. 

En l’actualitat el seu repertori s’ha estés amb obres de gran 
envergadura com Carmina Burana de Carl Orff, Requiem de 
Mozart, entre altres. Misses com la Missa brevis de Ch.Gounod, 
Missa brevis de W.A. Mozart, Glòria de A. Vivaldi... D’altra banda 
en temàtica religiosa però amb un toc més contemporani, ha 
interpretat  el Requiem de K. Jenkins i “A Little Jass Mass” de R. 
Chilcott.   

Pel que fa al seu repertori no religiós dir que inclou cors de 
nombroses òperes i sarsueles, nadales, cants populars i 
arranjaments per a cor d´obres de cantautors i grups de pop-rock.
Com a final i per fer referència a eixe element crucial que són 
els seus components, dir que tot i ser de diferents professions, 
ideologies i personalitats, han conformat un grup harmònic de 
col·legues en el cant que ha contribuït a fer d’aquesta gran afició 
una tradició a la seua localitat i a tota la Comunitat Valenciana.

El Director: José Francisco Sánchez Iborra

Naix en Alcàsser, comença el seu aprenentatge musical en la Sociedad Musical 
“Santa Cecilia” d’Alcàsser.

Va seguir cursant els seus estudis musicals al Conservatori Superior de Música 
“Joaquín Rodrigo” de València, obtenint els títols de professor de Trompeta, 
de solfeo, de composició i direcció de Cors en la càtedra de D. Eduardo Cifre, 
aconseguint una Menció d’Honor amb aquesta especialitat.
Màster en música per la Universitat Politècnica de València, en l’actualitat 
realitza els seus estudis de doctorat.

És professor del Conservatori de Música de Torrent en l’especialitat de cor.
Ha dirigit l’Orquestra Simfònica del Vallés, la de la Ciutat d’Elx, la Jove Orquestra 
del Ateneo Musical de Cullera i ha segut director titular de la Banda del C.I.M. 
Santa Cecilia de Yátova, la SJM de Faura i del Cor Jesús-María de Valencia.
En l’actualitat és director de la Coral Polifònica d’Alcàsser i del Cor de la 
Universitat Politècnica de València.

PROGRAMA
-AQUELLAS PEQUEÑAS COSAS………….. Joan Manuel Serrat
-BLACK ORPHEUS …………………………….. Luiz Bonfá
-PENÉLOPE ………………………………………. Joan Manuel Serrat
-HALELUYA ………………………………………. Léonard Cohen
-LÁGRIMAS NEGRAS ……………………….. Miguel Matamoros
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25 DE JUNY20:30 h. |
DIA DELS CORS

Orfeó Polifònic de Massanassa
 Director.  Miguel Juan García.

L’Orfeó Polifònic de Massanassa es va constituir  l’any 1970, 
fins a arribar al 1982 quan es va dissoldre.

L’any 1994, amb la base de l’antic Orfeó, junt amb nous 
membres, es va iniciar la marxa de l’actual.

Des que comença esta nova etapa, l’Orfeó participa en els 
tradicionals concerts de Nadal i organitza, any rere any, el 
Festival Coral a Massanassa.

És un dels primers membres de la Federació de Cors de la 
Comunitat Valenciana.

Le seues actuacions al llarg d´estos anys han segut 
nombroses, destacant:

- Festival Internacional de Música Religosa de Benidorm.
- Estrena de l´òpera “Ibn Yubair de Medina Xateba” en el 
Festival Internacional de “Nits al Castell” de Xàtiva.
- XXI Festival Coral de Polifonía Religiosa a la Catedral de 
Segorbe.
- “Requiem” de Salvador Giner a Valencia i Torrent.
- Estrena de l´Òpera “Ròderic de Borja” del seu mestre 
Miguel Juan García, al Gran Teatre de Xàtiva, i a l´Auditori 
“Salvador Seguí” de Massanassa.
- Poema Sinfònic “Trista historia” del seu mestre Miguel 
Juan García, al Gran Teatre de Xàtiva.  

L´Orfeó està dirigit en esta nova etapa i des de 1994, per 
Dº Miguel Juan García, i ha anat  conformant un extens 
repertori musical que inclou tot tipus de música.

El Director: Miquel Juan García

Compositor, director i professor.
Assessor tècnic del Certamen Internacional de Bandes 
Ciutat de València (CIBM).
Director de l’Orfeó de Massanassa i de l’Orfeó del 
Micalet de València.
Entre les seues composicions, destaquen:
Trista història, Poema Simfònic. Roderic de Borja: 
Alexandre VI, Ópera. Ibn Yubair de Medina Xàteba, 
Cantata escènica. Els dies de la vida, Poema simfònic. 
Al cor de Jesús, Cantata. Música pel CD “Antologia 2013. 
Vicent Andrés Estellés”. Una vintena de gravacions en 
CD. Més de 50 cançons per veu i piano. 

I més d’un centenar d’arranjaments per a cor mixte, que 
van des de música popular, grups i solistes de la nova 
cançó, nadalenques, misses, motets, etc.

Es Membre de:
Associació Espanyola de Directors de Cor (AEDCORO).
Societat General d’Autors i Editors (SGAE).
Associació d&#39;Escriptors en Llengua Catalana.
Centre Espanyol de Drets Reprogràfics (CEDRO).
Valencia Music Society (VMS).

PROGRAMA
-EL MICALET DE LA SEU………………  Popular. 
Versió  Coral Miquel Juan García
-MICALET GARCÍA………………………  Pavesos. 
Versió  Coral Miquel Juan García
-NO EN VOLEM CAP………  Popular / Al Tall. 
Versió C. Miquel Juan García
-ARRIER M´HAN POSAT………………   Popular / Al Tall. 
Versió C. Miquel Juan García
-LES PENES SON………………………..    Popular / Al Tall. 
Versió C. Miquel Juan García
-EN CASA DEL DIMONI………………    Popular / Al Tall. 
Versió C. Miquel Juan García
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26 DE JUNY | 23:00 h.

PROGRAMA

W.A.Mozart - Sonate in G-Dur KV 301

J.Brahms - “Scherzo” 

P.I.Tschaikowski - “Serenade 
Melancolique”

B.Bartok - “Rumänische Volkstänze”

M.de Falla - “Suite Populaire 
Espagnol”

M. Ravel - Rhapsodie de concert 
“Tzigane

“CLÀSSIC VIRTUÓS”  Martin Panteleev.  Violí  ·  Lida Panteleev.  Piano

Lida i Martin Panteleev van començar a treballar junts el 2001. Els 
dos es van formar amb les tradicions de l’antiga escola clàssica 
russa a l’Acadèmia Nacional de Música de Bulgària i després van 
continuar desenvolupant la seua educació musical a Hannover, 
Alemanya. Des del seu debut al “Beethoven Halle” de Bonn, la 
parella va realitzar nombrosos concerts per tota Europa i Àsia. 
Els esdeveniments més importants van ser aparicions a festivals 
com “Rheingau Musikfestival”, “MDR Musiksommer”, “Las 
Palmas Festival de Musica”, “George Enescu Music Festival” i 
“Schenzhen Music of the Night Festival”.

El 2002 van fundar el festival “Chamber Music Days” a Barth, 
Alemanya i el 2014 va ser proclamat pel president de la 
província com l’esdeveniment cultural més important de l’estat 
de Mecklemburg-Pomerania Occidental Panteleev Duo ha 
gravat dos CD per al segell “Fox Classics” a Frankfurt, que van 
ser guardonats amb “Gravacions clàssiques de l’any” a Sofia, 
Bulgària 2011.

Instal.lats i treballant a l’àrea al voltant del llac de Constanza, els 
artistes estan convidats a crear un nou festival de música a la 
ciutat d’Owingen.
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23:00 h. | 27 DE JUNY

PROGRAMA

MIKE MOWER      OPUS DI JAZZ  
Shuffle

CLAUDE BOLLING     SUITE N.I
Barroque and blue Sentimentale 
Javanaise 
·Fugace Irlandaise Versatile Veloce

MIKE MOWER          SONATA LATINO    
Salsa Montunate Rumbango   
Bossa Merengova

JUANA GUILLEM & JAZZ TRIO 

La flautista Juana Guillen, es presenta en esta ocasió al 
costat d’un Trio de Jazz (piano, contrabaix i percussió). 
Este grup está format per músics valencians, components 
de l’Orquestra Nacional d’Espanya. Són per tant, grans 
intérprets formats en música clássica però que en 
este concert, aborden el jazz amb tota la sensibilitat i 
excel·lència dels bons professionals.

El programa está compost per obres de l’anglés Mike 
Mower, flautista i saxofonista de jazz, format com a 
compositor als Estats Units, i del francés Claude Bolling, 
compositor, director, arranjador i pianista de jazz.

En este quartet, el diáleg de la flauta amb el piano está 
recolzat pel subtil acompanyament del contrabaix i la 
percussió. Es crea per tant, una sonoritat i un ambient 
acollidor que enganxa al públic.

Juana Guillem Flauta
Pablo Igualada Piano
Pablo Múzquiz Contrabaix
Rafa Gálvez Percussió
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28 DE JUNY | 23:00 h.
NIT FERMOSA · Concert d’aries d’òpera i romances de sarsuela

I PART
“Je marche sur tous les chemins” (Manon) Jules Massenet  Massenet
“Oh! Que des bijoux” (Faust) Charles Gounod
“Polonesa Heroica” Chopin (Piano solo/J. R. Martín)
“O mio babbino caro” (Gianni Schicchi) Giacomo Puccini 
“Quando me’n vo” (La Bohème) Giacomo Puccini 
“ Addio del passato” (La Traviata) Giuseppe Verdi 

II PART
“Me llaman la primorosa” (El Barbero de Sevilla) Gerónimo Giménez y Manuel Nieto.
“Noche hermosa” (Katiuska) Pablo Sorozábal
&quot;Tus ojillos negros&quot; (Canciones de juventud) Manuel de Falla
&quot;Rondeña&quot; (Suite Iberia) Isaac Albéniz (piano solo/J. R. Martín)
“La maja y el ruiseñor” (Goyescas) Enrique Granados
“Goizeko Eguzki Argiak” (Mirentxu) Jesús Guridi

Nit Fermosa és un programa dedicat a l’òpera i la sarsuela. La primera part comença amb òpera 
francesa de la mà dels compositors romàntics Massenet i Gounod; a continuació, ens endinsem a 
l’òpera italiana romàntica i postromàntica amb Verdi i Puccini. La segona part realitza un repàs per 
algunes de les romances de sarsuela més belles per a soprano.
Sorozábal, Falla, Granados i Guridi seran els compositors escollits per representar el gènere líric 
espanyol.

Sara Bañeras, soprano, i José Ramón Martín, piano, van 
formar duet el 2018. Han realitzat concerts a Auditori Axa 
(Barcelona), Palau de la Música Catalana (Barcelona), 
Castell de Cornellá del Llobregat, Sala Matisse (València), 
entre d’altres.

Tenen un extens repertori que abasta tant òpera (amb 
especial atenció a l’òpera italiana i francesa), sarsuela i 
cançó. En el gènere de la cançó, han aprofundit en el Lied 
romántic i post romántic germánic (R. Strauss, F. Liszt, H. 
Wolf, R. Schumann) i la cançó espanyola, amb especial 
atenció als autors catalans i valencians. (E. Toldrá, Granados, 
M. Ortega, Rodrigo i Mompou).

El 2022-2023, el duet formará part del catáleg de SARA 
BANYERES, JOSÉ RAMÓN MARTÍN Joventuts Musicals 
d’Espanya i de Joventuts Musicals de Catalunya amb qui 
fará una gira per tot el territorio nacional. Properament 
també actuará al Festival FRINGE de Torroella de Montgrí i 
en el Cicle Clássics de Martorell.

SARA BAÑERAS JOSÉ RAMÓN MARTÍN
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29 DE JUNY
NIT DE SWING · Dómisol Sisters

Dómisol Sisters neix el 2011 amb la intenció de recrear, amb 
arranjaments propis, la música Swing dels anys 30 i 40.

El 2014, la banda valenciana llança el seu primer disc “Get on 
Board!”. Gràcies a la gran acollida del treball, el 2016 estrena el 
seu segon àlbum “Take that Swing!”.

Actualment, després de recórrer gran part del país i actuar a 
nombrosos teatres, sales i clubs, a més de participar a diferents 
festivals, el grup presenta el tercer projecte “Smile”, un 
espectacle divertit i dinàmic, fora del que és habitual.

Amb la seua música i la gran posada en escena, esta banda 
aconsegueix contagiar la seua energia i transportar al públic, 
en el temps, fins a l’era daurada del Swing.

A més, l’any 2021 la banda presentà el seu primer disc nadalenc 
“Xmas in Central Park”.

VEUS:
Mélanie Lapalus, Fanny Germain 
i Mireia Serrano

PIANO: Eduard Marquina-Selfa 

BATERIA: Simone Zaniol

CONTRABAIX: Eva Serrano 

TROMPETA: Fede Crespo

ENGINYER DE SO: Jorge Pérez

ENGINYER DE LLUMS: Pelegrí Duart

23:00 h. | 
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30 DE JUNY
Christoph Soldan  · Johannes Brahms ·   Franz Liszt“LA CONTROVÈRSIA MUSICAL DEL SEGLE XIX”

“La controvèrsia musical del segle XIX”
Christoph Soldan - Recitació i piano

La gran música per a piano del segle XIX està en el programa d’esta vetllada especial de concerts amb el pianista i recitador 

Christoph Soldan. Els dos protagonistes Brahms i Liszt són representatius de concepcions estètiques musicals molt diferents: Liszt va 

compondre principalment segons models literaris. Ell, el creador de la poesia simfònica, es va dedicar al que generalment anomenem 

música programàtica. Brahms, d’altra banda, es veia a si mateix en la tradició de Beethoven i preferia entendre la música com a 

música absoluta. Christoph Soldan mostra que hui considerem els dos compositors com a creadors de música brillant utilitzant 

l’exemple de les Variacions Händel de Brahms i les “années de pélérinage” de Liszt. Explicarà el programa i presentarà les obres i 

compositors al seu públic.

Johannes Brahms (1833-1897):  Variacions sobre un tema de Händel opus 24

Franz Liszt (1811-1886):   “Sposalizio” (any de peregrinació) 
  
    “Vall d’Obermann” (any de peregrinació)
    “A la vora de la font” (any de peregrinació) 
    “Jocs  d’aigua a la vila d ́ este (any de peregrinació) 
      Angelus (any de peregrinació)

| 23:00 h.



XXIII Música i Festa · Del 25  al 29 de juny    

MÚSICA I FESTA

XXIII
Festival
Internacional

SANT JOAN 2019  - Del 25 al 29 Juny

MÚSICA I FESTA
SANT JOAN 2017  - Del 25  al 29 Juny

XIII

Festes Massanassa Port 23/6/10 09:33 P�gina 1 

FESTIVAL
INTERNACIONAL 

MÚSICA 
I FESTA
SANT JOAN 2016
Del 25  al 29 Juny XXII Música i Festa · Del 25  al 29 de juny    

MÚSICA I FESTA

XXII
Festival
Internacional

SANT JOAN 2018  - Del 25 al 29 Juny

REGIDORIA DE CULTURA

AJUNTAMENT DE MASSANASSA

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT
S E C R E T A R I A  A U T O N Ò M I C A  D E  C U L T U R A

M.I. AJUNTAMENT
DE MASSANASSA



XXV FESTIVAL INTERNACIONAL MÚSICA I FESTA - SANT JOAN 2022


