
Mit-22 t’Awwissu sad-9 ta’ Settembru 2014
Programm t’attivitajiet organizzati mill-Għaqda 

Mużikali Imperial fl-okkażjoni tal-festa ta’ Marija 
Bambina fil-Mellieħa.

31 t’Awwissu 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-festin 

tal-festa fil-Każin tal-Partit Laburista tal-Mellieħa. 

1 ta’ Settembru 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-

programm vokali u strumentali tal-festa mtella’ 
mill-Għaqda Korali u Orkestrali Marija Bambina.

4 ta’ Settembru 2014
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-

programm mużikali mtella’ fl-okkażjoni tal-festa 
mis-Soċjetà Filarmonika La Vittoria.

5 ta’ Settembru 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-

festin tal-festa organizzat mill-Għaqda Kaċċaturi, 
Nassaba u Konservazzjonisti Mellieħa fil-Mellieħa 
Sports Club.

6 ta’ Settembru 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-festin 

tal-festa organizzat mill-Mellieħa Sports Club.

10 ta’ Settembru 2014 
Sar il-funeral ta’ Charles Muscat, membru tal-

każin. Indaqqet fanfarra u membri tal-kumitat 
akkumpanjaw waqt il-funeral. 

10 ta’ Settembru 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-festin 

tal-festa organizzat mill-Partit Nazzjonalista tal-
Mellieħa. 

1 ta’ Ottubru 2014 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

5 ta’ Ottubru 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-festin 

tal-festa organizzat mill-Għaqda Dilettanti tan-Nar 
tal-Mellieħa fiċ-Ċentru Parrokkjali. 

21 ta’ Ottubru 2014 
Fis-sala tal-Każin saret laqgħa ta’ informazzjoni 

għal dawk il-ġenituri li t-tfal tagħhom ser jibdew 
jitgħallmu t-teorija fil-każin.

5 ta’ Novembru 2014 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

8 ta’ Novembru 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-

quddiesa fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt 
Valletta, fl-okkażjoni tal-festa ta’ Santa Ċeċilja, 
organizzata mill-Għaqda Każini tal-Baned. Wara, 
id-delegazzjoni ħadet sehem fl-isfilata tal-Baned.

9 ta’ Novembru 2014 
Ġiet organizzata quddiesa fil-Knisja Parrokkjali 

għal ruħ il-mejtin kollha tas-Soċjetà Imperial. F’din 
il-quddiesa ħa sehem il-Kor Imperial. Wara sar 
korteo għaċ-ċimiterju fejn indaqqet fanfarra mill-
membri tal-Banda Imperial, sar it-tberik tal-oqbra u 
tpoġġew fjuri fuq l-istess oqbra. 

18 ta’ Novembru 2014 
Sar il-funeral ta’ Ġużeppa Cauchi, membru 

tal-każin. Indaqqet fanfarra u membri tal-kumitat 
akkumpanjaw waqt il-funeral.

21 ta’ Novembru 2014 
Il-Kor Imperial ħa sehem waqt quddiesa għand 

Djarju 
2014 - 2015

Għaqda Mużikali Imperial

39

Festa 2015
IL-MELLIEĦA



is-Sorijiet tal-Klawsura fil-kunvent ta’ Santa 
Katerina fil-Belt Valletta. Delegazzjoni mill-
Kumitat attendiet għal din l-okkażjoni.

28 ta’ Novembru 2014 
Saret l-ikla annwali għall-bandisti u membri tal-

Kor Imperial flimkien mal-familjari tagħhom fil-
Każin. 

3 ta’ Diċembru 2014 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

5 ta’ Diċembru 2014 
Il-Banda Imperial flimkien mal-Kor Imperial 

esegwew programm mużikali fil-bitħa tal-Palazz 
tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta, fl-okkażjoni tal-
40 sena anniversarju ta’ Malta Repubblika. Dan 
il-programm ġie imtella’ bil-kollaborazzjoni tal-
Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali Maltin 
flimkien mal-Għaqda Każini tal-Baned.

8 ta’ Diċembru 2014 
Il-Banda Imperial ħadet sehem fil-festa tal-

Kunċizzjoni ċċelebrata f’Bormla.

13 ta’ Diċembru 2014 
Ftuħ uffiċjali tal-Wirja ta’ Presepji mtellgħa mis-

Sezzjoni Żgħażagħ tal-Għaqda Mużikali Imperial. 
Il-wirja damet miftuħa sal-1 ta’ Jannar 2015.

17 ta’ Diċembru 2014 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal ftuħ ta’ 

wirja imtellgħa mill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet 
Nazzjonali Maltin flimkien mal-Għaqda Każini tal-
Baned fejn l-għaqda tagħna ħadet sehem bil-wiri 
tal-Bandalora, Standard u xi ritratti ta’ attivitajiet. 
Il-wirja nfetħet mill-President ta’ Malta. Il-wirja 
damet miftuħa sal-21 ta’ Diċembru 2014.

18 ta’ Diċembru 2014 
Il-Banda Imperial esegwiet programm ta’ 

għanjiet tal-Milied ġewwa l-Mellieħa Holiday 
Centre. 

21 ta’ Diċembru 2014 
Ħarġa kulturali organizzata mis-Sezzjoni 

Żgħażagħ tal-Għaqda Mużikali Imperial fejn morna 
naraw wirjiet tal-presepji kif ukoll il-wirja mtellgħa 
mill-Fondazzjoni Ċelebrazzjonijiet Nazzjonali li 
kienet qiegħda ssir ġewwa l-Palazz tal-Gran Mastru 
fil-Belt Valletta li l-Għaqda tagħna kienet qiegħda 
tieħu sehem ukoll.

21 ta’ Diċembru 2014 
Il-Kor Imperial esegwixxa programm ta’ għanjiet 

tal-Milied ġewwa r-Ramla Bay Hotel, l-Armier.

22 ta’ Diċembru 2014 
Il-Kor Imperial esegwixxa programm ta’ għanjiet 

tal-Milied ġewwa l-Panorama Hotel, fil-Mellieħa.

24 ta’ Diċembru 2014 
Il-Banda Imperial esegwiet programm ta’ 

għanjiet tal-Milied quddiem il-każin tal-istess 
Għaqda. 

26 ta’ Diċembru 2014 
Il-Banda Imperial esegwiet programm ta’ 

għanjiet tal-Milied fid-Dar tal-Anzjani, fil-Mellieħa.

26 ta’ Diċembru 2014 
Il-Kor Imperial esegwixxa programm ta’ għanjiet 

tal-Milied ġewwa l-Maritim Antonine Hotel & Spa, 
il-Mellieħa. 

28 ta’ Diċembru 2014 
Il-Banda Imperial esegwiet programm ta’ 

għanjiet tal-Milied ġewwa r-Riviera Hotel, fil-
Marfa.

28 ta’ Diċembru 2014 
Il-Kor Imperial esegwixxa programm ta’ għanjiet 

tal-Milied ġewwa r-Ramla Bay Hotel, l-Armier.

4 ta’ Jannar 2015 
Il-Kor Imperial esegwixxa programm ta’ għanjiet 

tal-Milied fid-Dar tal-Anzjani, fil-Mellieħa. 

5 ta’ Jannar 2015 
Waqt seduta tal-Kumitat Direttiv, il-kumitat 

reġa’ ġedded l-appalt tal-bar lis-Sur Peter Gauci 
għas-snin 2015 u 2016.

7 ta’ Jannar 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin.
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24 ta’ Jannar 2015 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal 

programm imtella’ mill-Aġenzija Żagħżagħ ġewwa 
s-sala fl-MCAST ta’ Raħal il-Ġdid. Waqt din is-
serata ngħataw il-fondi tal-iskema għat-tagħlim tal-
mużika ġewwa l-każin.

4 ta’ Frar 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

8 ta’ Frar 2015 
Il-Banda Imperial esegwiet programm mużikali 

fis-sala tal-Iskola tal-Imġarr, fl-okkażjoni ta’ ‘Jum 
l-Imġarr’ organizzat mill-Kunsill Lokali tal-Imġarr, 
Malta. Jakkumpanjaw lill-Banda kien hemm il-Kor 
Regina Coeli tal-Imġarr.

20 ta’ Frar 2015 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għal-laqgħa 

ġenerali mill-Għaqda Każini tal-Baned fil-bini tal-
Għaqda ġewwa l-Ħamrun.

20 ta’ Frar 2015 
Sar il-funeral ta’ Martin Spiteri, membru tal-

każin ġewwa l-knisja tal-Kuncizzjoni fil-Ħamrun. 
Membri tal-kumitat attendew waqt il-funeral.

27 ta’ Frar 2015 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-ftuħ 

ta’ wirja ta’ pitturi bl-isem ta’ ‘Wirja b’Mudelli ta’ 
Karozzi Kollettibbli’ ġewwa l-Każin tal-Banda La 
Vittoria.

4 ta’ Marzu 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

11 ta’ Marzu 2015 
Fl-okkażjoni tal-Festi tal-Ġimgħa Mqaddsa, bil-

kollaborazzjoni tal-Knisja Parrokkjali tal-Mellieħa, 
ġewwa l-każin ġie organizzat qrar minn Patri 
Dijonisju Mintoff. 

16 ta’ Marzu 2015 
Sar il-funeral ta’ Joseph Vella, membru tal-

każin. Indaqqet fanfarra u membri tal-kumitat 
akkumpanjaw waqt il-funeral.

25 ta’ Marzu 2015 
Fuq stedina mill-President u l-Kumitat tas-

Soċjetà Filarmonika La Vittoria, delegazzjoni mill-
Kumitat attendiet għall-inawgurazzjoni tal-Mejda 
tal-Appostli fl-istess Każin. 

29 ta’ Marzu 2015 
Kunċert annwali mill-Banda u l-Kor Imperial 

fis-sala tal-Kulleġġ Marija Reġina tal-Mellieħa fl-
okkażjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa. 

1 t’April 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

3 ta’ Mejju 2015 
L-Għaqda Mużikali Imperial ħadet sehem 

waqt attività imtellgħa mill-Mellieħa Sports Club 
Supporters Club biex jinġabru flus b’risq Doctor 
Clown. Is-sehem tal-każin kien li ħadna sehem bit-
team tat-Tug-Of-War.

6 ta’ Mejju 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin.

9 ta’ Mejju 2015 
Delegazzjoni mill-Kumitat attendiet għall-ftuħ 

ta’ wirja ta’ pitturi bl-isem ta’ ‘Against All Odds’ 
imtellgħa mis-Sinjura Josette Fenech ġewwa 
l-Każin tal-Banda La Vittoria. 

29 ta’ Mejju 2015 
Il-Kor Imperial esegwixxa programm waqt il-

Mellieħa International Music Festival imtella’ mill-
Kunsill Lokali tal-Mellieħa. 

29 ta’ Mejju 2015 
Il-Banda Imperial flimkien mad-Doncaster 

International Band esegwixxew programm fil-
Mellieħa International Music Festival imtella’ mill-
Kunsill Lokali tal-Mellieħa bħala mass band. 
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3 ta’ Ġunju 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

7 ta’ Ġunju 2015 
Daqq ta’ fanfarra fil-purċissjoni ta’ Corpus 

Christi. Membri tal-Kumitat akkumpanjaw waqt il-
purċissjoni. 

10 ta’ Ġunju 2015 
Sar il-funeral ta’ Salvu Attard, bandist tas-Soċjetà 

Filarmonika La Vittoria. Membri tal-Kumitat 
akkumpanjaw il-korteo mal-banda La Vittoria waqt 
il-funeral.

12 ta’ Ġunju 2015 
Daqq ta’ fanfarra fil-Purċissjoni tal-Qalb ta’ 

Ġesù. Membri tal-Kumitat akkumpanjaw waqt il-
purċissjoni. 

25 ta’ Ġunju 2015 
Il-Banda u l-Kor Imperial ħadu sehem waqt il-

Festa ta’ San Ġwann tal-Ħġejjeġ organizzata mill-
Kunsill Lokali tal-Mellieħa fil-Pjazza tal-Parroċċa. 

1 ta’ Lulju 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin. 

12 ta’ Lulju 2015 
Il-Banda Imperial ħadet sehem fil-festa tal-

Madonna tal-Karmnu ċċelebrata fil-Fgura. 

14 ta’ Lulju 2015 
Il-Banda Imperial ħadet sehem fil-festa ta’ San 

Sebastjan iċċelebrata f’Ħal Qormi. 

30 ta’ Lulju 2015 
Kunċert mill-Kor Imperial flimkien mal-banda 

tal-Għaqda Mużikali Pompei f’għeluq il-25 sena 
mit-twaqqif tal-Banda u inawgurazzjoni tal-planċier 
ġdid. Dan il-kunċert sar f’Marsaxlokk.

31 ta’ Lulju 2015 
Is-Sur Andrew Farrugia, flimkien ma’ membri 

mill-Każin tal-Banda Imperial, ippreparaw strudel 
tat-tuffieħ twila 404 piedi, it-tul tal-Pjazza tal-
Mellieħa, waqt l-Iljieli Melleħin. Din ġiet esebita u 
mibjugħa fl-istess Pjazza nhar is-Sibt 1 t’Awwissu 
2015. Dan ir-rekord ġie ċċertifikat uffiċjalment 
minn The Malta Records. Id-dħul kollu minn dan 
il-bejgħ mar għall-Malta Community Chest Fund.

2 t’Awwissu 2015 
Kunċert mill-Kor Imperial fis-Santwarju tal-

Madonna tal-Mellieħa fl-okkażjoni tal-Iljieli 
Melleħin organizzati mill-Kunsill Lokali tal-
Mellieħa. 

5 t’Awwissu 2015 
Sar coffee morning ġewwa s-sala ewlenija tal-

każin.

14 t’Awwissu 2015 
Il-Banda Imperial ħadet sehem fil-festa ta’ Santa 

Marija ċċelebrata fil-Mosta. 

23 t’Awwissu 2015 
ll-Banda Imperial ħadet sehem fil-festa ta’ Santa 

Marija ċċelebrata fl-Imġarr, Malta. 

30 t’Awwissu 2015 
Il-Banda Imperial ħadet sehem fil-festa ta’ San 

Ġużepp iċċelebrata fil-Manikata.
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