Dissabte 30 de novembre

Dilluns 23 de desembre

Actea Cor Femení

Cicle concerts de cobla a Barcelona.
Cobla Sant Jordi

Presenta: Les

cançons de l’Studio Ghibli

Presenta: Concert

Sants Teatre 18.30 h

Diumenge 17 de novembre
Banda la Valenciana
Presenta: Concert

de música festera

Teatre de Sarrià 12 h
Amb la idea d’exportar l’arrelada tradició de les bandes
que hi ha al País Valencià i a les Terres de l’Ebre, l’any 2016
va néixer a Barcelona la Banda de la Societat Musical del
País Valencià a Barcelona ‘La Valenciana’. És una formació
estretament vinculada al col·lectiu Espai País Valencià i
la Casa València a Barcelona. La banda és formada per
un centenar de membres, la majoria músics valencians
residents a Barcelona d’edats i procedències molt diverses.

La trajectòria d’Actea es remunta a l’abril del 1992,
quan es va presentar amb el nom de Cor de Noies del
CMMB. Aquests darrers anys, la voluntat d’encarar nous
desafiaments musicals amb el seu director, Carles-Josep
Comalada, ha donat lloc a espectacles molt diversos. Ara
Actea proposa un
viatge narratiu per
l’univers de l’animació
japonesa de l’Studio
Ghibli, mitjançant les
bandes sonores de
films com La Princesa
Mononoke i El viatge
de Chihiro.

Dilluns 2 de desembre

Casino l’Aliança del Poblenou 20 h
La Cobla Sant Jordi actua de nou, aquesta vegada tota
sola, per tancar el segon Cicle de Cultura Popular als
Ateneus amb el tradicional concert de Nadal. La formació
interpretarà sardanes i música per a cobla de compositors
com Eduard Toldrà, Marc Timón, Jordi León i Jesús Ventura,
entre altres.

Diumenge 8 de desembre

(90 anys)

Casino l’Aliança del Poblenou 20 h

Dilluns 18 de novembre
Cicle concerts de cobla a Barcelona.
Cobla Mediterrània
Presenta: Ballem-la

Casino l’Aliança del Poblenou 20 h
L’any 1979 un grup de joves instrumentistes, motivat pel
desig de conrear el vessant més qualitatiu de la música
per a cobla, va fundar la Cobla Mediterrània. Per celebrar
els quaranta anys, la formació presenta un concert sobre
la seva trajectòria i la banda sonora que l’ha acompanyada
tot aquest temps. S’hi podran sentir tant sardanes, balls
vuitcentistes i obres de concert, com cançons de Lluís
Llach i peces de Debussy.

La Llobregat va ser fundada l’any 1929 amb músics de
l’Orquestra Artística Llobregatana de Cornellà. Enguany
celebra el norantè aniversari amb un concert que combina
peces d’estrena que diversos compositors han escrit per a la
formació, amb músiques que han format part de la trajectòria
de la cobla, com ara sardanes, balls vuitcentistes i peces per
a l’acompanyament d’esbarts.

Cultura
Popular
als

Ateneus

Esbart Sant Martí
Presenta: Toc

d’Inici

Sants Teatre 18.30 h
Nascut el 1945, l’Esbart Sant Martí treballa per a la dansa
i per a la cultura popular del nostre país. Ofereix espectacles
de danses tradicionals i de creació d’ençà del 1992. Va
guanyar el primer premi i el premi del públic en l’apartat
de dansa en el 33è Festival Internacional de Música de
Cantonigròs. Toc d’inici vol ser un homenatge a Barcelona
i a les entitats que han bastit el seu teixit associatiu i cultural,
i la unió de la gent que ho ha fet possible.

Cicle concerts de cobla a Barcelona.
Cobla la Principal del Llobregat
Presenta: Som

de Nadal

Preu de cada concert: 6 euros
Les entrades es poden adquirir anticipadament a:
www.entrapolis.com/organitzador/federacio-dateneus-de-catalunya

Dissabte 14 de desembre
Banda la Valenciana
Presenta: Concert

de Nadal

Sants Teatre 18.30 h

La Banda de la Societat Musical del País Valencià a
Barcelona ‘La Valenciana’ torna a participar en aquest cicle
i ens ofereix un concert de Nadal. El centenar de membres
que formen la banda, la majoria músics valencians residents
a Barcelona, interpretaran músiques d’estils, autors
i èpoques diferents.

O també directament a les taquilles dels teatres.

Casino l’Aliança del Poblenou
Rambla del Poblenou, 42 – 08005 Barcelona
Tel. 932 252 814 – www.casinoalianca.cat

Foment Hortenc

Carrer Alt de Mariner, 15 – 08032 Barcelona
Tel. 934 291 040 – www.fomenthortenc.cat/web2.0

Lluïsos d’Horta

Carrer de Feliu i Codina, 7-9 – 08031 Barcelona
Tel. 934 277 327 – www.lluisoshorta.cat

Sants Teatre

Carrer d’Antoni de Capmany, 72-76 – 08014 Barcelona
Telèfon: 933 325 037 – www.ccsants.cat

Teatre de Sarrià

Carrer del Pare Miquel de Sarrià, 8 – 08034 Barcelona
Telèfon: 932 039 772 – www.centredesarria.cat

Setembre, octubre, novembre
i desembre de 2019

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 setembre, octubre, novembre
i desembre el cicle proposa quinze concerts
d’estils ben variats en cinc ateneus que hi ha
repartits per tot Barcelona. S’hi destaquen
propostes que fusionen disciplines diverses,
com ara veu i cobla, cançó i dansa, cobla
i sardanes... A més dels darrers espectacles
de creació dels esbarts barcelonins, música
de banda, danses vingudes l’est, i una
coral interpretant bandes sonores de films
japonesos. Al programa també hi trobareu
els concerts del trimestre de tardor del cicle
Concerts de cobla a Barcelona organitzat
anualment per la Confederació Sardanista
i els Amics dels Concerts.

Dilluns 7 d’octubre

Diumenge 27 d’octubre

Dimecres 11 de setembre

Cicle concerts de cobla a
Barcelona. Cobla Marinada

Esbart Ciutat Comtal

Jornades Internacionals Folklòriques
Presenta: Krujevà,

República 		
de Baixkíria
Casino l’Aliança
del Poblenou
20.30 h
De fa quaranta-set
anys, l’Associació
per la Difusió del
Folklore Adifolk
organitza les Jornades
Internacionals
Folklòriques amb
l’objectiu de dur a
Barcelona músiques
i agrupacions dansaires de tot el món. Enguany han
convidat el conjunt folklòric nacional Krujevà, de la república
russa de Baixkíria.

Diumenge 29 de setembre
Raval’s Band
Presenta: Una

banda amb swing

Foment Hortenc 18 h

Nascuda l’any 2005, la Raval’s Band és una banda de música
formada per persones que viuen, treballen o estudien al
Raval o Ciutat Vella i que toquen algun instrument de vent
o percussió. A més d’impartir formació musical als membres
de la banda, l’entitat també té un vessant social d’integració
i participa activament en el calendari festiu del barri.

Presenta: Nissagues

Casino l’Aliança del Poblenou
20 h
Fundada l’any 1981 a Badalona, la Cobla Marinada esdevé una
de les formacions més actives del món sardanista i es destaca
per la creació de noves produccions. En aquest concert, la
cobla interpreta peces de diverses nissagues de compositors,
commemora el 125è aniversari del naixement d’Agustí
Borgunyó, sabadellenc instal·lat a Nova York, i recupera una
part de la música escrita per Josep Maria Ruera.

Dissabte 12 d’octubre
Coral Càrmina
Presenta: Missa

en
re M. per a cor
i orgue, de Dvorák,
i Cantique de Jean
Racine, de Fauré
Lluïsos d’Horta 20 h
La trajectòria de la Coral Càrmina arrenca l’any 1972. Té
un repertori que abasta de la polifonia medieval fins a les
composicions més actuals, amb un interès especial pels
compositors catalans contemporanis. En aquest concert amb
el pianista Emili Blasco i l’actor Enric Arquimbau, la Càrmina
presenta un programa atractiu amb obres de compositors de
casa nostra i amb un fil conductor que les uneix: els camins.

Dilluns 14 d’octubre
Cicle concerts de cobla a Barcelona.
Cobla Sant Jordi i Laia Frigolé
Presenten: Cobla

i Cançó

Casino l’Aliança del Poblenou 20 h
D’ençà que fou fundada, l’any 1983, la cobla
titular de la ciutat de Barcelona ha sabut
barrejar a la perfecció la tradició i la modernitat
en els seus concerts, espectacles i discs. En aquest concert,
dirigit per Marcel Sabaté, la Cobla Sant Jordi s’alia amb la
soprano Laia Frigolé per interpretar obres d’autors com ara
Enric Morera, Eduard Toldrà i Manuel Oltra.

Presenta: 60,

ara i abans

Foment Hortenc 18 h
L’Esbart Ciutat Comtal es va fundar a Barcelona l’any 1959 i és
tan conegut per les seves produccions de dansa tradicional
com pels espectacles de nova creació. Amb premis com
ara la Medalla d’Honor de la Ciutat de Barcelona 2004 i el
Premi Ciutat de Barcelona 2013, 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.

Dilluns 28 d’octubre
Cicle concerts de cobla a Barcelona.
Cobla la Principal de la Bisbal
Presenta: Complicitats!

Casino l’Aliança del Poblenou 20 h
Les figures més destacades de la història de la cobla han
integrat aquesta formació, fundada l’any 1888 a la Bisbal
d’Empordà. El 1932 fou
designada Cobla Oficial de
la Generalitat de Catalunya i
durant la seva llarga trajectòria
ha rebut molts guardons i ha
actuat en nombrosos països. En
aquest concert presenta el disc
Complicitats!, amb sardanes
obligades de trompeta i fiscorn.

barcelona.cat/culturapopular

Diumenge 10 de novembre
Cor de Cambra Dyapason i Esbart de Sarrià

@cultupopularbcn
culturapopularbcn
bcn_culturapopular

Presenten: De

punteta i de... cançó. Cançons
i danses de festa, amb arpa i piano
Lluïsos d’Horta 18 h
Aquest cor de cambra format per quinze veus mixtes
va ser fundat l’any 1988 amb l’objectiu d’interpretar un
repertori poc habitual en aquells moments per a una
formació d’aquestes característiques. Presenta De punteta
i de... cançó. Cançons i danses de festa, amb arpa i piano,
acompanyat de l’Esbart de Sarrià. És un espectacle
de sardanes i cançons i danses de festa major amb
acompanyament d’arpa i piano.

DL B 18959-2019

Ara fa dos anys que va arrencar el cicle
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