V EBREFOLK 2017
DIUMENGE 2 de juliol 		
Sant Mateu del Maestrat		

DIJOUS 13 de juliol
Móra d’Ebre

DIVENDRES 14 de juliol
Móra d’Ebre

DISSABTE 15 de juliol
Móra d’Ebre

DIUMENGE 16 de juliol
Móra d’Ebre

10.00-12.00

• Cançons per al ball (I)
• Introducció a la guitarra
   tradicional (I)
• Jota i fandango a Menorca (I)

• Cançons per al ball (II)
• Introducció a la guitarra
   tradicional (II)
• Jota i fandango a Menorca (II)

• Introducció al guitarró i tiple (I)
• Jota i fandango al
   País Valencià (I)

• Introducció al guitarró i tiple (II)
• Jota i fandango al
   País Valencià (II)

12.00-14.00

• Introducció a les mateixes
   del Llevant mallorquí (I)
• Pandereta tradicional (I)

• Introducció a les mateixes
   del Llevant mallorquí (II)
• Pandereta tradicional (II)

• Introducció al violí tradicional (I)
• Pandereta tradicional (II)
• Jota i fandango a Catalunya (I)

• Introducció al violí tradicional (II)
• Pandereta tradicional (II)
• Jota i fandango a Catalunya (II)

14.00-17.00

DINAR

DINAR

DINAR

DINAR

		

18.00-19.00

Conferència inaugural
a càrrec de Mª Antònia Juan
Nebot. “La dansa tradicional i
el seu marc social”

• Introducció a la dolçaina (I):
   Balls de plaça
•Jota i ball de plaça (I):
   Camp de Tarragona

• Introducció a la dolçaina (II):
   Aubades
• Jota i ball de plaça (II):
   Priorat

		

19.00-20.00

• Percussions per al ball (I):
   castanyetes

• Percussions per al ball (I):
   castanyetes i culleres

• Percussions per al ball (II):
   culleres i ferrets

		

20.30-22.00

SOPAR

SOPAR

SOPAR

Vetlada de versadors
Lloc: Castell de Móra d’Ebre

Bureo. Final de festa
amb la Rondalla dels Ports
i el So d’Alacant
Lloc: Plaça de Dalt

19.00-20.00 Taller de balls de bureo
20.00-21.30 SOPAR
21.30

Bureo
Amb la Rondalla
dels Ports
Lloc: Plaça de la Mare de
Déu de la Font

		
22.00-24.00 Anem de Ronda!!!
				

					

Cant
Instrument
Ball

Totes les activitats es realitzaran al
Teatre la Llanterna (Carrer Miquel
Rojals, 1) excepte les que trobareu
indicades a la graella.

PREUS 2017
Matrícula 1 assignatura: 50 euros
Matrícula 2 assignatures: 65 euros
Matrícula 3 assignatures: 75 euros
Matrícula 4 assignatures o més: 90 euros

