
                

  

LLEESS  PPEETTIITTSS  CCOONNCCEERRTTSS                                                        

                                                          DDee            CCAABBRRIISS  
Pour le deuxième « Petit Concert », autour du  groupe Cassonade, une soirée 
remarquable. 
Organisé par le réseau : Patrimoine, Arts, Mémoires et Solidarités, après le premier, ttrrèèss  rrééuussssii,,  eenn  jjuuiilllleett  
ddaannss  llaa  cchhaappeellllee  SSaaiinntt  JJeeaann  BBaappttiissttee,,  llee  ddeeuuxxiièèmmee  ««  PPeettiitt  CCoonncceerrtt  »»  ddee  CCaabbrriiss  aa  eeuu  lliieeuu  ccee  ssaammeeddii    cchheezz  
JJeeaann  LLuucc  eett  SSyyllvviiee  GGaarriigguuee  eett  lleeuurrss  eennffaannttss  ::  NNiiccoollaass,,  MMaarriinnee  eett  BBaassttiieenn..    PPlluuss  ddee  cciinnqquuaannttee  iinnvviittééss  ddee  ttoouuss  
ââggeess  ppaarrttiicciippaaiieenntt  àà  cceettttee  ssooiirrééee..  OOuuttrree  uunnee  mmooddeessttee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  ffrraaiiss  cchhaaccuunn  aavvaaiitt  aappppoorrttéé  uunnee  
ccoonnttrriibbuuttiioonn  ppoouurr  uunn  rreeppaass  ccoonnvviivviiaall..  
  
IIll  aa  ffaalllluu  lliimmiitteerr  lleess  ddeemmaannddeess  ttaanntt  eelllleess  ééttaaiieenntt  nnoommbbrreeuusseess  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  ll’’eessppaaccee  dd’’aaccccuueeiill..  
DDaannss  llaa  ssaallllee  ssee  mmééllaannggeeaaiieenntt  ddeess  aanncciieennss  eett  ddee  nnoouuvveeaauuxx  CCaabbrriieennss..  LLeess  eennffaannttss  nnaavviigguuaaiieenntt  eennttrree  llee  
ccoonncceerrtt  eett  uunn  eessppaaccee  qquuii  lleeuurr  aavvaaiitt  ééttéé  rréésseerrvvéé  ppoouurr  jjoouueerr..  
AAggnnèèss,,  LLuucc    ccoommppoosseenntt  llee  ggrroouuppee  CCaassssoonnaaddee,,  qquuii  pprrooppoossee  uunn  rrééppeerrttooiirree  ttrrèèss  rriicchhee  ddee  cchhaannssoonn  bblluueess  rroocckk..  
CCee  ssoonntt  ddee  jjeeuunneess  ttaalleennttss  oorriiggiinnaaiirreess  ddee  llaa  rrééggiioonn  ggrraassssooiissee..  
  
LLaa  vvooiixx  dd’’AAggnnèèss,,  ppuuiissssaannttee  eett  ddoouuccee..    LLuucc  ssoouulliiggnnee  àà  llaa  gguuiittaarree,,  ddee  ffaaççoonn  bbrriillllaannttee,,  lleess  vviirrttuuoossiittééss  dd’’AAggnnèèss..  
EEllllee  eesstt  aauussssii    aaccccoommppaaggnnééee    ddee  VViinncceenntt  ((ggrroouuppee  CCooddee  BBaarrrree))  qquuii  llaa  ccoommppllèèttee  rreemmaarrqquuaabblleemmeenntt……  AAuu  ccoouurrss  
ddee  cceettttee  ssooiirrééee,,  LLuucc  eett  VViinncceenntt,,  mmuussiicciieennss  hhaabbiittééss  ppaarr  lleeuurr    mmuussiiqquuee,,  ssoonntt  ppaarrffooiiss  rreejjooiinnttss  ppaarr  PPhhiilliippppee  
((GGrroouuppee  CCooddee  BBaarrrree))  àà  ll’’aaccccoorrddééoonn  eett  ««    BBllaacckk  mmaaggiicc  mmaann  »»  aauu  jjuummbbee..  IIllss  iimmpprroovviisseerroonntt  mmêêmmee  uunn  ««  bbœœuuff  »»  
ééccllaattaanntt  ddee  jjooiiee..  
  
CCaassssoonnaaddee,,  cc’’eesstt  uunn  ggrroouuppee  ddee  ddeeuuxx    mmuussiicciieennss..  EEnn  ffaaiitt  iillss  ssoonntt  ttrrooiiss,,  LLuucc  eett  AAggnnèèss  aatttteennddaanntt  uunn  bbéébbéé  !!  EEtt  
oonn  iimmaaggiinnee  llee  bboonnhheeuurr  ddee  cceett  eennffaanntt  ddee  vvooiirr  llaa  ssaallllee  ssii  ppaarrttiicciippaannttee,,  sseess  ppaarreennttss  ssii  aapppprréécciiééss  eett  ddeess  
mmuussiicciieennss  lleess  aaccccoommppaaggnneerr  !!..  
                                                                                      UUnn  mmoommeenntt  ddee  bboonnhheeuurr..  
LLaa  ssooiirrééee  ssee  tteerrmmiinnee  vveerrss  22  hheeuurreess  dduu  mmaattiinn,,  llee  ddiimmaanncchhee..  PPoouurr  cclloorree  ccee  ««  PPeettiitt  CCoonncceerrtt  »»,,  oouuttrree  ttoouuss  lleess  
mmuussiicciieennss  ddééjjàà  mmeennttiioonnnnééss,,  GGiillbbeerrttoo,,  mmuussiicciieenn  ggrraassssooiiss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rreeccoonnnnuu,,  ss’’eesstt  jjooiinntt  àà  eeuuxx  aaiinnssii  
qquu’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddee  llaa  ssaallllee  rréévvééllaanntt  lleeuurr  ttaalleenntt  ppoouurr  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  iimmpprroommppttuuee  qquuii  ss’’eesstt  tteerrmmiinnééee  ppaarr  
uunn  mmoommeenntt  ddee  ddaannssee..    
  
LLeess  iinnvviittééss  rreeppaarrtteenntt  rraavviiss  ddee  cceettttee  ssooiirrééee..  
CCeettttee  aalllliiaannccee  ddee  llaa  ddééccoouuvveerrttee  ddee  jjeeuunneess  ttaalleennttss,,  eett  dd’’uunnee  ccoonnvviivviiaalliittéé  iinnvveennttééee,,  rreennoouuvveellééee  pprroovvooqquuee  
ddeess  aapppprréécciiaattiioonnss  eenntthhoouussiiaasstteess..  PPoouurr  lleess  eennffaannttss  ::  ««  CC’’ééttaaiitt  ssuuppeerr  ;;  oonn  aa  bbiieenn  jjoouuéé,,  llaa  mmuussiiqquuee  ééttaaiitt  
cchhoouueettttee  eett  oonn  ééttaaiitt  llàà  eenn  ffaammiillllee  »»..  PPoouurr  lleess  aadduulltteess  ::  ««  GGrroouuppee  rreemmaarrqquuaabbllee……cc’’ééttaaiitt  jjooyyeeuuxx,,  ssiimmppllee  eett  
ddee  qquuaalliittéé..  »»  
  
LLee  rreennoouuvveeaauu  ccuullttuurreell  ddee  CCaabbrriiss  eesstt  eenn  mmaarrcchhee..  DDee  ccee  vviillllaaggee  oonn  ddiirraa  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  qquu’’iill  eesstt  nnoonn  
sseeuulleemmeenntt  uunn  lliieeuu  eexxcceeppttiioonnnneell  ppoouurr  ssoonn  ssiittee,,  mmaaiiss  qquu’’iill  eesstt  aauussssii  uunn  vviillllaaggee  ooùù  llaa  ssoolliiddaarriittéé  eett  llaa  
ccoonnvviivviiaalliittéé  ssoonntt  uunn    pprriinntteemmppss  éétteerrnneell  !!    
  
EEtt  llaa  SSUUIITTEE  ??  

LLee  ttrrooiissiièèmmee  ««  PPeettiitt  CCoonncceerrtt  »»  aauurraa  lliieeuu  llee  ddiimmaanncchhee  2211  DDéécceemmbbrree,,  àà  ll’’EEgglliissee  ddee  CCaabbrriiss,,  ddee  1166HH  àà  1188HH..  
TThhèèmmee  ::  NNOOËËLLSS  DDEE  MMOONN  VVIILLLLAAGGEE,,  NNOOËËLLSS  DDUU  MMOONNDDEE..  PPaarrttiicciippaattiioonn  55  €€uurrooss  ppoouurr  llee  BBuurrkkiinnaa  FFaassoo..  OOuuttrree  uunn  
oorrggaanniissttee  ddee  ttaalleenntt,,  ddeess  iinnvviittééss  àà  ddééccoouuvvrriirr  ssuurrpprreennddrroonntt  ppeettiittss  eett  ggrraannddss..  
  
PPuuiiss,,  eenn  FFéévvrriieerr,,  uunn    ««  PPeettiitt  CCoonncceerrtt  »»  aauurraa  lliieeuu  àà  nnoouuvveeaauu  cchheezz  ll’’hhaabbiittaanntt..  TThhèèmmee  ::  SSAAVVEEUURRSS  DDUU  SSUUDD..  UUnnee  
ssooiirrééee  ttrrèèss  oorriiggiinnaallee  eenn  ppeerrssppeeccttiivvee  ::  MMuussiiqquuee,,  ddaannsseess,,  eett  ccuuiissiinnee  dduu  SSUUDD..  


