NOTÍCIES

DIVERSES
DANSA FOLC
L’Esbart Ciutat Comtal de Barcelona, desde
ja fa mesos organitza unes sessions de dansa
folc on s’ensenyen danses d’arreu del món.
Aquesta activitat es dirigida per un component del cos de dansa d’aquest esbart i es oberta a tothom que tingui ganes de ballar i passar
una bona estona. Les sessions serant tots els
darrers dimecres de cada mes. Pel socis de
l’esbart es gratuït, Pels no socis 5 euros per sessió ó 30 euros per tot l’any. L’horari es de 21 a
22.30 hores. El lloc es al local d’assajos de
l’Esbart: C.Comtal. Miquel Bleach, 32 08014
Barcelona. Per a més informació: Tel. 93 431
44 88. mail: ecc@esbartciutatcomtal.cat

ADREÇAT ALS ESBARTS
INFANTILS
L’Esbart Olesà cerca esbarts infantils que vulguin participar en una trobada d’esbarts a
Olesa de Montserrat el dia 26 de maig a la
tarda. Telèfon de contacte: 627 302 235
Mail: manelmt@gmail.com
Web: http://www.manelmt@gmail.com

NOTIFICACIÓ CANVI
D’ADREÇA DEL CPCPTC
Us comuniquem que a partir del proper dia
19 de gener el Centre de Promocio de la
Cultura Popular Tradicional Catalana tindrà
la seu a la plaça Salvador Seguí, s/n de
Barcelona (edifici de la Filmoteca de la
Generalitat de Catalunya). El telèfon seguirà
essent el mateix.

RODA CATALONIA
D’ESBARTS
Va començar la 33a edició de infantils.juvenils el mes d’octubre i es clorà el 3 de juny
2012. Hi ha 25 esbarts petits i juvenils inscrits
i altres en curs d’entrar.hi el proper curs.
També es va iniciar el mes de gener la 8a edició de la de dansaires veterans que finalitzarà
el mes d’octubre i aquest any hi intervénen 10
esbarts. Podeu posar-vos en contacte per mail
a: rodaescatalonia@ya.com

EL PROPER CAP DE SETMANA ARRENCA LA
PRIMERA TEMPORADA DE L’ESPAI A, LA
XARXA D’ARTS ESCÈNIQUES AMATEURS DE
CATALUNYA.
El projecte té com a objectiu vincular la producció amateur amb la xarxa
d’equipaments associatius per a donar més rendibilitat als espectacles i
generar nous públics.
El Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
(CPCPTC) del Departament de Cultura ha seleccionat 17 escenaris que
acolliran fins al mes de maig 16 espectacles.
Els escenaris escollits són el Teatre Casal de Vilafranca, el Centre Moral
d’Arenys de Munt, el Casino de Caldes de Montbui, el Centre Fraternal de
Palafrugell, la Unió Mas Rampinyo de Montcada i Reixach, els Catòlics
d’Olot, la Sala Auditori Santa Llúcia de Reus, l’ACR Fals, l’Ateneu de Sant
Just Desvern, Sant Vicenç de Sarrià, la Unió Social de Flix, la Casa de Sant
Pere de Terrassa, el Casal Catòlic de Sant Andreu a Barcelona, el Casino de
Sant Andreu de la Barca, la Catequística de Figueres i l’Avenç
d’Esplugues.La iniciativa, promoguda pel Departament de Cultura, està
impulsada per la Federació d’Ateneus de Catalunya, el Moviment Coral
Català, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la
Federació Catalana de Societats Musicals i l’Agrupament d’Esbarts
Dansaires. La iniciativa, promoguda pel Departament de Cultura, està
impulsada per la Federació d’Ateneus de Catalunya, el Moviment Coral
Català, la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, la
Federació Catalana de Societats Musicals i l’Agrupament d’Esbarts
Dansaires. Més informació: http://www.espaia.cat

LA FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA
OBRE LA CONVOCATÒRIA ARTÍSTICA
DEL 2012
La Fira Mediterrània de Manresa, amb el seu Mediterrània Professional
Meeting, obre la convocatòria 2012 per a les companyies i grups que vulguin optar a formar part de la 15a edició d’aquest certamen.
La programació es dissenya en funció de l’aposta que cada grup fa per la Fira
com a espai de negoci potencial, la capacitat infraestructural, la professionalitat de les companyies i l’adequació als diferents formats existents. Es prioritzen les estrenes absolutes, a Catalunya i a l’Estat espanyol; i les propostes
que permetin la realització de més d’una actuació per facilitar-ne el seu
visionat per part dels professionals. La Fira tindrà lloc entre el 8 i l’11 de
novembre de 2012 i en aquesta edició el web estrena un formulari que facilita la participació
La data límit de presentació dels projectes serà divendres 16 de març de
2012. Consulteu els requisits a: www.firamediterrania.cat

Pels esbarts que tinguin
estalvis aquí us deixem un
correu per posar-vos-hi en
contacte:
SALZBURG FESTIVALS
2012-2013
mail: cantusmm@cc-a.at

