www.trobadesdemusica.cat
Segueix-nos a

# trobadesencercle

En aquestes XIVenes Trobades de Música Mediterrània jugarem amb la presència del cercle i el moviment circular en la cult ura
popular, en la música, la dansa, els jocs, o els instruments, i com a element subjacent en moltes tradicions d’aquí i d’arreu de la
Mediterrània. Un cercle que volem que aculli, integri i s’obri a tothom. No li doneu més voltes, i veniu a gaudir de la programació.

PROGRAM A
TROBADES DE M ÚSI CA
M EDI TERRÀN I A 2 0 1 9

Activita ts forma tives

DISSABTE13 D’ABRIL

D’11a 20 h

ILLA CULTURAL
Lloc: Pati de Can Quintana
Activitats grat uïtes

DIJOUS 11 D’ABRIL
18 h

Mercat d’arrel t radicional, manualit at s
amb Caricus, jocs t radicionals amb la
Cia. de Jocs l’Anònima, cont es amb
Carro de cont es, espai gast ronòmic
medit errani...

Cercle de tambors a càrrec de Jordi Vinyoles
de la companyia UniSo
Lloc: Bibliot eca Pere Blasi
Grat uït . Places limit ades
Cal fer inscripció prèvia a la Bibliot eca

11 h �

Mostra de gir dervix, a càrrec d’Aniol
López i Virginia Joëlle López Claessens.

12 h �

“Baldufes, rutlles i altres coses que
giren” a càrrec d’Arcadi Salada,
de la Companyia de Jocs l’Anònima.

DIVENDRES 12 D’ABRIL
18 h

Espect acle “Bufa&Sons”
a càrrec de Xavi Lozano
Lloc: Pat i de Can Quint ana
Grat uït

19.30 h Pregó de la XIV edició de Trobades de Música
Mediterrània “Un mar en cercle”
Lloc: Museu de la Medit errània

13 h �

Concert-vermut “La Ploma de perdiu”
amb Marc Egea i Quirze Egea

16 h �

Taller obert de sardana llarga (iniciació)
a càrrec de l’Agrupació Sardanista
Continuïtat.

17 h �

Most ra de danses circulars
de la regió de Pont os, a càrrec de
Xrist os Sidiripoulos, Passalt pas
i part icipant s del t aller.

Tot seguit Danses en cercle a càrrec del

Grup Montgrí Dansa, amb música
dels alumnes i professors d’AulaTradi.
Lloc: Pat i de Can Quint ana
Grat uït

20 h

Concert de polifonia t radicional cat alana
amb el grup Tornaveus.
Lloc: Museu de la Medit errània
Grat uït

21 h

Fogueró de cançons.
Encesa del foc i cant ada obert a
al volt ant del fogueró dinamit zada
per l’AulaTradi.

18 h �

19.30 h �

21 h

Us oferim un seguit d’activitats de formació per tal que pugueu
endinsar-vos de forma pràctica i participativa en les músiques
mediterrànies.

de 10 a 11.30 h
� INICIACIÓ

d’11.30 a 13 h
i de 15 a 17 h
� PERFECCIONAMENT

d’11 a 13 h

Lloc: Auditori Teatre Espai Ter

Lloc: Pat i de Can Quint ana
Grat uït

Preu: 12 € taquilla
+ Informació: www.espaiter.cat

ELCERCLEIGUALITARI
Danses de la regió de Pontos
a càrrec de Xristos Sidiripoulos.
OPCIONS:
� TALLERINICIACIÓ: 10 €
� TALLERCOMPLERT: 25 €

PERCUSSIÓ
ELSO GEGANT
Taller de timbal per a ball de gegants
a càrrec d’Albert Garcia
� Preu: 12 €

d’11 a 13 h

CANÇÓ
CANTAR EN CERCLE
PER FER RESSONAR ELMÓN
Taller de polifonia en disposició
circular a càrrec de Jaume Ayats
� Preu: 12 €

d’11 a 13 h

PERCUSSIÓ + DANSA
L’ESPIRALSONOR
DEL’UNIVERS
Taller de percussió i gir dervix
a càrrec d’Aniol López i Virginia
Joëlle López Claessens
� Preu: 10 €

Concert de BIFLATS

Hi haurà un espai gastronòmic.

DANSA

(INICIACIÓ + PERFECCIONAMENT)

Concert HU!
Músiques i danses t urques, àrabs i perses

Tres sardanes per la llibert at .
Sardanes de suport als presos i exiliats,
a càrrec de la Cobla per la
Independència.

DISSABTE13 D’ABRIL

HORARI

INSCRIPCIONS Formulari digital a www.trobadesdemusica.cat

CONCERTS
DIVENDRES12 D’ABRIL
18 h · Pati de Can Quintana
“BUFA&SONS”
de Xavi Lozano.
Grat uït

DIVENDRES12 D’ABRIL
20 h·MuseudelaMediterrània
TORNAVEUS
Polifonia tradicional catalana.
Gratuït

DISSABTE13 D’ABRIL
13 h · Pati de Can Quintana
“LA PLOMA DEPERDIU”
amb MarcEgea i Quirze Egea.
Gratuït

DISSABTE13 D’ABRIL
18 h · Pati de Can Quintana
HU!
Música t urca, àrab i persa.
Grat uït

+ INFORMACIÓ Museu de la Mediterrània. Carrer d'Ullà, 31- 17257 Torroella de Montgrí Tel. 972755180 www.museudelamediterrania.cat

DISSABTE13 D’ABRIL
21 h · Espai Ter
BIFLATS
Preu: 12 € taquilla
+ INFO www.espaiter.cat

