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Dissabte 1 de juny

Jove Banda Simfònica de Barcelona 

Presenta: Danses del món
Foment Hortenc
19 h
La Jove Banda Simfònica de Barcelona és una 
entitat nova –es va formar l’any passat–, sota 
l’aixopluc de l’Associació Musical Andreuenca. 
La base de l’entitat és l’antiga Banda Simfònica 
Manyanet de Sant Andreu, que durant molts anys 
va fer desenes de concerts i col·laboracions. Ara 
presenten l’espectacle Danses del món.

Diumenge 2 de juny

ARSinNOVA Cor de Cambra 

Presenta: Ressons
Teatre de Sarrià
12 h

ARSinNOVA és un cor de cambra fundat l’any 2007 
que durant la seva trajectòria ha interpretat un 
repertori molt divers: de música barroca a peces de 
cobla, passant per temes de Mozart i col·laboracions 
amb el grup Manel. Ara presenten l’espectacle 
Ressons, una miscel·lània de cançons on tant es pot 
trobar Manuel Oltra i Eduard Toldrà com Bob Chilcott.

Dijous 4 de juliol

El Pont d’Arcalís 

Presenta: La Seca, la Meca    
i les Valls d’Andorra
Orfeó Martinenc
19 h
Amb més de 25 anys de carrera a les espatlles, 
el Pont d’Arcalís és un grup referent en l’àmbit 
de la música folk i d’arrel del país, sobretot de les 
comarques pirinenques. Format per quatre músics 
que interpreten gairebé deu instruments diferents, 
presentaran en concert el darrer treball discogràfic:  
La Seca, la Meca i les Valls d’Andorra.

Preu de cada concert: 6 euros

Les entrades es poden adquirir anticipadament en: 

www.entrapolis.com/organitzador/federacio-dateneus-de-catalunya 

O directament a les taquilles dels teatres

Casino l’Aliança del Poblenou
És una entitat de caràcter recreatiu, cultural, social 
i mutualista fundada el 1869. Després de passar per 
diverses seus, des del 1929 és situat a la rambla del 
Poblenou. 
Rambla del Poblenou, 42 - 08005 Barcelona
Tel. 932 252 814- www.casinoalianca.cat

Foment Hortenc
Associació cultural fundada el 1917, té com a activitat 
principal les arts escèniques, disciplina que practiquen 
els set-cents socis que en formen part i que tenen com 
a cites ineludibles Els Pastorets de Josep Maria Folch i 
Torres i l’espectacle comicomusical El tomàquet. 
Carrer Alt de Mariner, 15 - 08032 Barcelona
Tel. 934 291 040 - www.fomenthortenc.cat/web2.0

Lluïsos d’Horta
És una associació sociocultural i esportiva fundada el 
1866 com a centre catòlic. Les activitats que s’hi fan 
són vinculades a les seccions que la integren: cinema, 
excursionisme, cultura popular, fotografia, tennis taula, 
a més de teatre. 
Carrer de Feliu i Codina, 7-9 - 08031 Barcelona
Tel. 934 277 327- www.lluisoshorta.cat

Teatre de Sarrià
És gestionat per l’Associació Centre Cultural Sant 
Vicenç de Sarrià, en conveni amb la parròquia del 
mateix nom. L’entitat va començar l’activitat el 1896. 
Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8 - 08034 Barcelona
Tel. 932 039 772 - www.centredesarria.entitatsbcn.net

Orfeó Martinenc
És una entitat sociocultural situada al barri del Clot i 
fundada l’any 1910. Té per finalitat promoure, fomentar 
i difondre la cultura i l’associacionisme entre els seus 
membres, la gent del barri i tota la ciutat. 
Avinguda Meridiana, 97 - 08026 Barcelona
Tel. 932 453 990 - www.orfeomartinenc.cat/ca/ 

Centre Sant Pere
És una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1892 
al barri de Sant Pere de Barcelona. Actualment té uns 
sis-cents socis i hi ha una trentena d’entitats i col·lectius 
que hi fan activitats.
Carrer de Sant Pere Més Alt, 25 - 08003 Barcelona
Tel. 932 682 509 - www.centresantpere.cat/ 
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Dijous 2 de maig

Escola Superior de Música de Catalunya 
Presenta: 

A força de dolçor     
(concert de dolçaina, gralla i piano)
Centre Sant Pere
20 h
Dos alumnes avantatjats de l’Escola Superior de 
Música de Catalunya (ESMUC), Oriol Oliver i David 
Valera, ofereixen aquest concert que explora la força, 
el poder, la musicalitat i la dolçor de la gralla i la 
dolçaina. A més ho fan 
acompanyats del piano 
d’Emili Blasco. Oriol 
Oliver interpretarà els 6 
Sonets d’Eduard Toldrà 
adaptats per a gralla i 
David Valera tocarà una 
selecció d’obres d’autors 
contemporanis per a 
dolçaina i piano.

Diumenge 5 de maig

Esbart Ciutat Comtal 

Presenta: 60 (ara i abans) 
Casino l’Aliança del Poblenou
18 h
Aquesta associació es va fundar a Barcelona l’any 1959 
i és tan coneguda per les seves produccions de dansa 
tradicional com pels espectacles amb danses de nova 
creació. Amb premis com ara la Medalla d’Honor de la 
Ciutat de Barcelona o el Premi Ciutat de Barcelona, ha 
produït un gran nombre d’espectacles. Enguany, com 
que l’esbart celebra el seixantè aniversari, presenten 60 
(ara i abans),una compilació de danses que mostren la 
manera de recrear i interpretar del grup.  

Banda de l’Associació 
Musical Symphocat  
de Barcelona 
Presenta: 

Una tarda de premis
Lluïsos d’Horta
18 h
Nascuda l’any 2017,  
l’Associació Musical Symphocat és una de les 
agrupacions més joves de la ciutat i té un futur 
esperançador. La principal banda que la integra, la 
Symphonic Beat Band, és formada per trenta joves 
intèrprets. Ara presenten, un espectacle en format 
de lliurament de premis on sentirem temes i cançons 
de Queen, Händel, Tchaikovsky, Supertramp, Blues 
Brothers i Adam Young, entre altres.

Divendres   
10 de maig

Tornaveus 
Presenta:  

Tornaveus
Centre Sant Pere
20 h
Tornaveus és un 
grup de polifonia tradicional format per diversos 
investigadors especialitzats en músiques de tradició 
oral. En els seus espectacles s’hi poden sentir els 
cants, les fórmules i les maneres de cantar que han 
extret de recerques de camp. Presenten Tornaveus, un 
disc que ressegueix la tradició mediterrània a partir 
de la veu amb cançons de bressol, nadales, cantarelles 
infantils...

Diumenge 26 de maig

Esbart Maragall 

Presenta: Essències
Lluïsos d’Horta
18 h
L’Esbart Maragall és una de les agrupacions de dansa 
històriques de la ciutat: va néixer al Casal Catòlic de 
Sant Andreu l’any 1932. En tots aquests anys ha actuat 
en els millors escenaris de Catalunya i ha creat un 
seguit d’espectacles propis. Ara presenten Essències, 
que a partir de diverses danses viatja a les arrels de la 
tradició, la coreografia i la creació. 

Ara fa dos anys que va arrencar el cicle de 

Cultura Popular als Ateneus amb l’objectiu 

d’unir dues tradicions molt importants a 

la nostra ciutat: la cultura ateneística i les 

diverses expressions de cultura popular 

que tenim a Barcelona. Les actuacions són 

un seguit d’espectacles creats per grups 

de cultura popular de la ciutat que, per la 

seva qualitat artística, no poden ser exhibits 

a l’espai públic. Per això es posen a la 

disposició de bandes, cobles, entitats corals 

i esbarts els espais de diversos ateneus que 

hi ha a Barcelona i que formen part de la 

Xarxa d’Ateneus de Catalunya. 

I precisament és la varietat allò que 

caracteritza el programa present: entre 

els mesos de maig, juny i juliol el cicle 

proposa vuit concerts d’estils ben variats 

en sis ateneus que hi ha repartits per tot 

Barcelona. S’hi destaquen propostes que 

fusionen ritmes diversos, com ara dolçaina, 

gralla i piano... També hi trobareu els 

darrers espectacles de creació dels esbarts 

barcelonins, ritmes d’arreu i concerts de 

cançó popular i folk pirinenc.


