Notícies
Besalú

Les Preses

Nit de teatre

Gelajauziak és un dels plats forts de Kukai Dantza

Traca final de l’Ésdansa
El festival va aterrar a Les Preses dimarts passat, amb actes
com l’esperat Ballem Corrandes!, de Marboleny. A més, també
es va poder veure l’espectacle Sols, de Jordi Rubio i Carles Beda,
homenatge a Joan Serra, pedagog, ballarí i coreògraf. El record a
Serra és un dels dos itineraris en els quals s’ha focalitzat l’Ésdansa
d’enguany. Després d’aquest, dos espectacles més giraran entorn de
la seva figura. El següent serà demà divendres 26 d’agost, sota el
títol deTants records. És un treball realitzat per l’Esbart Sant Cugat i
Pere Martínez Quartet. Dissabte 27 d’agost serà el torn de l’Esvorell,
de Magí i Joana Serra, un espectacle coproduït pel Dansàneu, Fira
Mediterrània i Ésdansa. El segon itinerari del festival d’enguany se
centra en el procés creatiu de Kukai Dantza. Avui dijous 25 d’agost
a les 9 de la nit, aquesta companyia presentarà Gelajauziak, a la
plaça Major. Demà divendres 26 d’agost serà el torn d’Osaka, que
presentaran amb Marcos Morau i La Veronal. Serà a 3/4 de 12 de la
nit, al Centre Cultural de Les Preses.
A més, aquest dijous 25 la nit serà llarga gràcies a la Nit Ésdansa, que
es farà al recinte amb el mateix nom. Aquest dissabte 27 d’agost
està carregat amb una tarda plena de ball de bastons, a partir de
2/4 de 6 de la tarda al Camp del Prat. A més, serà el moment de
la Festacarrer de dia!. Més tard, Nit de dansa internacional d’arrel
tradicional, a les 10 de la nit, al Recinte Ésdansa. Seguidament,
Festacarrer de nit! i Imaginatour, amb Hora de Joglar.
L’endemà, diumenge 28, el dia començarà d’hora amb els Tambors
sagrats de Burundi al volcà Racó, a les 7 del matí. En canvi, a les 8
del vespre, serà el torn de l’esperat Dansajove, al Recinte Ésdansa,
l’espectacle que tancarà l’edició d’enguany.
Recordem que hi haurà servei de bus gratuït des d’Olot a Les Preses,
per als espectacles de pagament de divendres a diumenge. Tota la
informació es pot consultar a www.esdansa.cat.
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Aquest dissabte 27 d’agost arriba a Besalú el
XVI Festival Internacional del Teatre Amateur
de Girona (FITAG), de la mà de la companyia
de teatre Complexus, provinent de Pamplona
i Navarra. La companyia representarà Cabarexus, a les 10 de la nit, a Cal Tronc.
Es tracta d’una obra nova i plena d’humor,
coreografies i sorpreses. Els protagonistes
són els personatges d’un funerària que presenta tots els seus
serveis amb el format de cabaret musical, des de l’elecció del taüt
fins a les propostes florals, passant per l’oferta de ploraneres.
L’entrada a la representació és gratuïta, però l’aforament és limitat.
El festival FITAG se celebra del dimarts 23 al dissabte 27 d’aquest
mes, uns dies en els que arribarà a diverses poblacions de les
comarques de Girona.

Combinat per a tots els gustos
Aquesta setmana, Besalú s’acosta al final d’agost amb un programa
més ple d’activitats que mai. Demà divendres 26 d’agost, el Club
Natació es reservarà tota la tarda per celebrar el final de curs, a la
mateixa piscina.
El diumenge 28 se celebrarà la diada de Sant Agustí, amb motiu
del 317è aniversari de la Fundació de la Congregació de la Mare de
Déu dels Dolors de Besalú. Es dirà una missa d’acció de gràcies per
l’aniversari de la Fundació i en record dels congregants difunts.
Del dilluns 29 al 9 de setembre, els més menuts podran practicar el
seu anglès a Dansa’t in English, de les 9 del matí a la 1 del migdia, a
Cal Tronc. Es tracta d’una activitat destinada a nens i nenes de P3 a
6è de primària organitzat per l’Associació Aixopluc.
Dimecres 31 d’agost continuen les visites nocturnes teatra-litzades
“Aquesta nit, Besalú”. Serà, com sempre, de 10 a 12 de la nit.

Explorant les estrelles
Conèixer el misteri de les estrelles serà una mica
més a prop, avui dijous 25 d’agost, a Besalú. A
2/4 de 10 de la nit hi haurà una xerrada-col·loqui
d’iniciació a l’observació astronòmica, al Sagrat Cor
a Sant Ferriol. Aquest passeig pel cel serà a càrrec
de Pia Lagares, instructora de l’ECAM, qui oferirà una experiència
interactiva amb suport multimèdia. L’activitat està organitzada pel
Centre Excursionista de Besalú.
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