IDENTICAT 2019, de tot i de franc!

Programa del 29 de maig al 2 de juny 2019
PESILLÀ de la Ribera
Dimecres 29 de maig
20h30 Centre Cultural
- la CORAL SOLSTICI presenta la versió coral de l' OPERA RAP : &quot; La dona d'aigua
de Lanós
&quot;
Adaptació musical d'una contalla cerdana de Jordi Pere Cerdà
- DUET MASSANA/BONJOCH : ens ofereix una música plena de passió i energia.
Proposen nous temes de folk progressiu, inspirats en el folklore europeu, sobretot dels Països
Catalans, Occitània , Irlanda,Balcans... S'acompanyen d'instrumental divers: Violí-arpa,
guitarra, calaix, pedalier d'orgue i cants, una original instrumentació.
Dijous 30 de maig
a partir de 16 h
- Actuació castellera amb les colles del nord
- Espectacle infantil amb JAUME BARRÍ : cants i balls per la mainada
- 19h : balls trad amb Panxito i Joan Codina amb músiques d’aquí i d’arreu.

BAO,

Divendres 31 de maig
- TEATRE: 20h30 sala la Vilbau : « Perduts» d’en Joan Maudela interpretada per en Jordi
Coromina i Xavier Bertran Què passa si t’embolliques amb la dona del teu millor amic ? Una
comèdia basada en fets reals sobre l’amistat entre dos pares de família i companys de feina,
per divertir i fer riure - Cremat i Xicolatada per tothom
Dissabte 1 de juny
- 15h : concurs de jocs per la mainada.
- 17h : passavila amb diables infantils i bestiari&nbsp;
- 18h30 : aperitiu
- 21h : GERMÀ NEGRE és un grup de 5 músics neixit al 2012 a Banyoles. La seva
fórmula és una selecció de tot tipus d'adaptacions de cançons populars, poesies, i creacions
amb un aire festiu. S’acompanyen d’instruments amb arrels tradicionals (acordió, violí,
mandolina i tenora) i una rítmica rock-pop (baix, guitarra i bateria).
- 22h30 : CORREFOC amb els Nyerros del Conflent i els Diables del Riberal
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- 23h30 : COMBO PACHECO desde 2016, ens emboratxen d’un so irresistible que
recorda tan la cumbia com el boogaloo o la salsa, el tot emulcionat als ru a dub, break beat i
altres dolçors electro-urbànes. Electro latino ? Sí, però amb el matís catalano-sudista del seu
univers. Perquè si Combo Pacheco va a cercar l’inspiració del ban de Cuba o de Colòmbia,
sempre dins el seu so se sent l’accent d’aquest país petit on viuen.

Diumenge 2 de juny
- 9h Esmorzar -Passavila
- 11h : ACTUACIÓ CASTELLERA amb Castellers de Figueres, Sant Vicenç dels Horts i el
Riberal.
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