Identi'CAT 2011, el programa

Desena edició de la Trobada de la Catalanitat a Catalunya nord
De l'1 al 5 de juny tindrà lloc per desena vegada la mostra de cultura catalana organitzada per
Aire Nou de Bao
.

5 dies d'actes, de festa per reivindicar la nostra cultura.

Tot i conservant una esquema que se repeteix cada any, el 2011 destaquem:

Dimecres 1 de juny
Identi'CAT se trasllada al Casal Jaume 1er de Perpinyà . 23 avinguda del Liceu - Perpinyà

20h30 projecció de la pel.lícula per a la mainada
&quot;Gru: el meu dolent preferit&quot; Gru és un home malvat que planeja el robatori més
increïble de la història, robar la lluna. Però el su entrebanc principal és la tossuderia de tres
nenes òrfenes.

Dijous 2 de juny

- 10h: Campionat Internacional de Truc al bar-tabac de Bao
- 16h Animació infantil per a la mainada plaça del fogar rural
Jaume Ibars espectacle infantil per ballar
- 17h Caça al tresor per a la mainada
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- 18h Actuació de Falcons amb els Falcons del Riberal
- 18h30 Aperitiu
- 21h a l'Església Nit de cant amb
Coral Solstici
Cant'Airenou

Divendres 3 de juny:
- 18h Presentació del llibre &quot; Catalunya Euskadi. Nació còncava i convexa &quot;
amb l'autor Antoni Batista,
- 21h Nit d'homenatge a Jordi Barre amb
el Fanal de Sant Vicens
Jany Cayrol i Joan Iglésias

Dissabte 4 de juny
- 11h30 cercavila amb els Joaldunak d'Anhaux
- 14h30 Ball folk amb el grup Getaria i l'esbart Joventut
- 16h demostració de pilota basca
- 17h taller de Txalaparta (un dels instruments més antics d'Europa)
- 18h conferència a càrrec d'en Joan Peytaví &quot;La comunitat basca a Catalunya nord
als segles XVI i XVII
- 19h30 sopar (participació 10€)
- 20h30 concert amb Llamp te Frigui (ja fa dos anys que aquest grup originari del Riberal
ha consolidat una oferta de rock i folk en català. És el grup a la moda a catalunya nord.
- 22h correfoc a Bao tenim ell privilegi de tenir colla de diables: Diables i Bruixes del
Riberal
. Realitzaran un
correfoc com Déu mana.
- 23h concert les Absentes .

Diumenge 5 de juny
- 8h esmorzar popular,
- 9h cercavila amb Gegants de Taltahull, Gegants de Tuïr, Gegants d'Argelers, Joaldunak
d'Anhaux, dansaires, trabucaires, castellers
- 10h jocs de força basca
- 11h30 actuació castellera amb
Colla Castellera de Figueres ,
Colla Jove Xiquets de Vilafranca
Castellers del Riberal
- 14h dinar de germanor
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El programa detallat al cartell en pdf
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