TROBADES
DE MÚSICA
MEDITERRÀNIA
el cant polifònic
a la Mediterrània Occidental

ORGANITZA:

29 i 30 d'abril de 2006

PATROCINA:

Can Quintana
Centre Cultural de la Mediterrània

COL·LABORA:

Torroella de Montgrí
Catalunya

Allotjament
A Secretaria us informaran dels diferents hotels i hostals del municipi.

22 h Concert de polifonies de Sicília i de Sardenya. I cantori
de Montedoro (Sicília) - Grup de cantors de
Còrsega, amb Nando Acquaviva. (Església Parroquial de
Torroella de Montgrí)

DIUMENGE 30 D'ABRIL
11 h Missa cantada.Amb la participació de polifonies religioses
de la Mediterrània. (Capella de l'Hospital de Torroella de
Montgrí)
12 h Taller. Cant polifònic de Sardenya, amb Sebastiano Pilosu,
cantant.
17 h Taller. Cant polifònic de Catalunya, amb Jaume Ayats,
cantant.
22 h Concert de polifonies de Sardenya i de Catalunya. Les
Veus de Parlavà i La Nova Euterpe (Catalunya) Confaternità della Santa Rughe (Santu Lussurgiu,
Sardenya).

Hi ha la possibilitat d'un allotjament en un refugi rural. El preu és de 5 euros
al dia. Es troba a uns tres quilòmetres i mig de Torroella de Montgrí.
(Demanar informació abans de fer la reserva)
Com arribar a Torroella de Montgrí
En cotxe:Autopista AP-7 (sortida Girona Nord)
En avió:Aeroport Girona-Costa Brava.Companyies de baix cost.
En bus:SARBUS / AMPSA (des de Barcelona i Girona).
En tren:RENFE (fins a les estacions de Girona o Flaçà).
(Demana més informació a la Secretaria)
Llengües vehiculars
Català,castellà i italià.
Certificat
Es lliurarà un certificat d'assistència als inscrits.

Fes arribar la butlleta a:
Can Quintana
c. Ullà, 31
17257 Torroella de Montgrí
Fax: 0034972755182
a/e: canquintana@torroella.org
___ anglès
___ francès
___ italià

· Transferència al compte 2100-0038-40-0200004918 de la Caixa (Oficina de Torroella de Montgrí,pl.Espanya,20)
· Gir postal adreçat a Can Quintana (Trobades de Música Mediterrània) - c.Ullà,31 - 17257 Torroella de Montgrí
(Cal que adjunteu el resguard del vostre ingrès a la tramesa de la butlleta d'inscripció)

18 h Conferència. El cant polifònic a Catalunya, amb Jaume
Ayats, etnomusicòleg, professor a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Formes de pagament:

Preu
30 euros

Vols que et fem la reserva en el refugi rural? _____ (quan facis el pagament de la inscripció,paga també el cost del refugi -5 euros/dia-)

16 h Taller. Cant polifònic de Còrsega, amb Nando Acquaviva,
cantant.

___ castellà

De dilluns a divendres de les 10 a les 14 h.

En quina d'aquestes llengües et sents més còmode? ___ català

12 h Taller. Cant polifònic de Sicília, amb Rosario Randazzo,
cantant.

Estudis/Professió _________________________________________

10 h Conferència. El cant polifònic a Còrsega, Sardenya i Sicília,
amb Ignazio Machiarella, etnomusicòleg, professor a la
Universitat de Càller.

a/e _________________________________________________

DISSABTE 29 D'ABRIL

Població __________________________________

PROGRAMA

Contacte, informació i inscripcions
Can Quintana Centre Cultural de la Mediterrània
c.Ullà,31
17257 Torroella de Montgrí
Tel.0034972755180 / Fax 0034972755182
a/e.canquintana@torroella.org
www.torroella.org/canquintana

CP ___________

El curs s'adreça a tothom que estigui interessat en el tema.

Adreça ___________________________________________

El director tècnic de la trobada és l'etnomusicòleg Jaume Ayats.

Telèfon ___________________________

La trobada es durà a terme a Can Quintana Centre Cultural de la
Mediterrània,a Torroella de Montgrí (Baix Empordà,Girona,Catalunya).

Nom i cognoms ______________________________________________________________

En aquesta primera edició es tractarà sobre el cant polifònic a
la Mediterrània Occidental. A partir de conferències,
tallers i audicions, i d'una manera pràctica i participativa, us proposem
anar descobrint experiències sonores de Catalunya, de Còrsega, de
Sardenya i de Sicília.

DADES D'INTERÈS

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ - TROBADES DE MÚSICA MEDITERRÀNIA - 29 I 30 D'ABRIL DE 2006

Les Trobades de Música Mediterrània neixen amb
la voluntat de posar en comú diferents experiències musicals d'arrel
tradicional a la Mediterrània.

