Activitats formatives
Us oferim un seguit d’activitats de formació per tal que
pugueu endinsar-vos de forma pràctica i participativa en les
músiques mediterrànies.
DISSABTE 13 D’ABRIL

HORARI

de 10 a 11.30 h
INICIACIÓ

d’11.30 a 13 h
i de 15 a 17 h

PERFECCIONAMENT

EL CERCLE IGUALITARI

Danses de la regió de Pontos
a càrrec de Xristos Sidiripoulos.
OPCIONS:
TALLER INICIACIÓ: 10 €
TALLER COMPLERT: 25 €

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

DIVENDRES 12 D’ABRIL
20 h · Museu de la Mediterrània
Concert de polifonia
tradicional catalana.
Gratuït
DISSABTE 13 D’ABRIL
13 h · Pati de Can Quintana
Concert-vermut

“LA PLOMA DE PERDIU”

amb Marc Egea i Quirze Egea.
Gratuït

DISSABTE 13 D’ABRIL
18 h · Pati de Can Quintana
Concert de HU!
Música turca, àrab i persa.
Gratuït

CANÇÓ

CANTAR EN CERCLE
PER FER RESSONAR EL MÓN

Taller de polifonia en disposició
circular a càrrec de Jaume Ayats
Preu: 12 €
d’11 a 13 h

Divendres
13 d’abril · 23 h
de
Xavi Lozano.
La Sala
Gratuït

PERCUSSIÓ

EL SO GEGANT

d’11 a 13 h

“BUFA&SONS”

TORNAVEUS

DANSA

(INICIACIÓ + PERFECCIONAMENT)

d’11 a 13 h

DIVENDRES 12 D’ABRIL
18 h · Pati de Can Quintana

DISSABTE 13 D’ABRIL
21 h · Auditori Teatre Espai Ter
Concert de BIFLATS
Preu: 12 € taquilla
Consulteu descomptes i entrades
anticipades a www.espaiter.cat

PERCUSSIÓ + DANSA
L’ESPIRAL SONOR
DE L’UNIVERS

Taller de percussió i gir dervix
a càrrec d’Aniol López i Virginia
Joëlle López Claessens
Preu: 10 €
INSCRIPCIONS Formulari digital a www.trobadesdemusica.cat
+ INFORMACIÓ Museu de la Mediterrània:
Carrer d'Ullà, 31 - 17257 Torroella de Montgrí
Tel. 972755180 - www.museudelamediterrania.cat
Segueix-nos a

#trobadesencercle

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

Amb el patrocini de:

PROGRAMA TROBADES 2019
DIJOUS 11 D’ABRIL
18 h

DISSABTE 13 D’ABRIL

D’11 a 20 h

Lloc: Pati de Can Quintana
Activitats gratuïtes

Cercle de tambors
a càrrec de Jordi Vinyoles de la companyia UniSo

Mercat d’arrel tradicional, manualitats
amb Caricus, jocs tradicionals amb la
Cia. de Jocs l’Anònima, contes amb
Carro de contes, espai gastronòmic
mediterrani...

Lloc: Biblioteca Pere Blasi
Gratuït. Places limitades
Cal fer inscripció prèvia a la Biblioteca

DIVENDRES 12 D’ABRIL
La Mediterrània és un espai on sovint es balla en cercle. Des de
la sardana al kalamatianós, l’hora o la dabkeh, en rotllanes
obertes o tancades, agafats de mans, espatlles o cintures,
molts territoris coincidim en el fet de connectar-nos a través
de la dansa els uns amb els altres, sentint que formem part
d’un tot. Així mateix, ens agrada compartir cançons en cercle,
al voltant del foc o d’algun altre element. El cercle és, de fet,
la disposició natural quan no hi ha escenari i platea, actors i
públic, quan tothom pren part en allò que s’està fent, d’una
manera o altra. També el moviment circular forma part de
moltes de les nostres tradicions, potser pel seu caràcter
màgic: els balls dels dervixos, rituals com els Tres Tombs, o la
superstició de fer un cert nombre de voltes al voltant d’un
temple o un objecte, com a mesura protectora o per
aconseguir determinats objectius vitals. De fet, la mateixa
tradició són voltes, cicles que es repeteixen una vegada i una
altra. Però si no muda, si no s’adapta als temps, es fossilitza i
mor. Per això l’hem de mantenir viva, i per això la volem
compartir a través d’aquestes Trobades que pretenen
descobrir la riquesa cultural de les persones del nostre mar.

Obrim el cercle: tothom hi és benvingut!

18 h

Espectacle “Bufa&Sons”
a càrrec de Xavi Lozano
Lloc: Pati de Can Quintana
Gratuït

19.30 h Pregó de la XIV edició de Trobades de Música
Mediterrània “Un mar en cercle”

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.

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

Mostra de danses circulars
de la regió de Pontos, a càrrec de
Xristos Sidiripoulos, Passaltpas
i participants del taller.

18 h

Concert HU!
Músiques i danses turques, àrabs i perses
a càrrec de Hames Bitar, Radia Moraleda,
Aniol López, Míriam Encinas i Virginia
Joëlle López Claessens.

Tot seguit Danses en cercle a càrrec del

Grup Montgrí Dansa, amb música
dels alumnes i professors d’AulaTradi.
Lloc: Pati de Can Quintana
Gratuït

20 h

Concert de polifonia tradicional catalana
amb el grup Tornaveus.
Lloc: Museu de la Mediterrània
Gratuït

21 h

Fogueró de cançons.
Encesa del foc i cantada oberta
al voltant del fogueró dinamitzada
per l’AulaTradi.
Hi haurà un espai gastronòmic.
Lloc: Pati de Can Quintana
Gratuït

19.30 h

DISSABTE 13 D’ABRIL

De 10 a 17 h

ACTIVITATS FORMATIVES
Lloc: Museu de la Mediterrània

Tallers de cançó, dansa i percussió
Consulteu preus i horaris a la programació
específica, o a www.trobadesdemusica.cat

ILLA CULTURAL

21 h

Tres sardanes per la llibertat.
Sardanes de suport als presos i exiliats,
a càrrec de la Cobla per la
Independència.
Concert de BIFLATS

La primera fanfàrria amb so de Cobla.

Lloc: Auditori Teatre Espai Ter

Preu: 12 € taquilla
Consulteu descomptes i entrades
anticipades a www.espaiter.cat

