
FOLKESTOLTES 2020 
6,7 i 8 de març - GIRONA

PROGRAMACIÓ



DIVENDRES, 6                  

 Madame Gató 
Camònia 
Aixopluc

18h- 20h Taller VALSOS IMPARELLS amb Joan Codina

18h- 20h Taller INICIACIÓ AL BALL FOLK amb David
Garcia
22h CONCURS ROBERT PELLICER 

24h Ball amb RÉMI GEFFROY
2h Entrega de premis Robert Pellicer

DIUMENGE, 8   

12h MANIFESTACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONES/
 JAM FOLK amb escenari obert

14h PAELLA Bio i vegetariana + amanida + beguda 

17h MANIFESTACIÓ DIA INTERNACIONAL DE LA DONES/
 JAM FOLK amb escenari obert                                                               

DISSABTE, 7 - CONCURS DE DISFRESSES

(Individual i grupal)

10-13h Taller d'ACORDIÓ (Nivell iniciació) amb RÉMI GEFFROY

11-12.30h Taller QI GONG I SHIATSU CONTACT amb Pepo

12.30h Aplec Associacions

15:30h-18:30h Taller d'ACORDIÓ  (Nivell Mig) amb RÉMI

GEFFROY

15:45h- 17:45h Taller CONGO DE CAPTIEUX amb Joan Codina

18h Taller Danses d'Itàlia del Nord amb Ilaria Poddine 

22h Ball amb LES SUEQUES DE LA PLANA

00:30h Ball amb FOLK FURIEUSES 

2:30h-5h JAM FOLK amb escenari obert



L'escolta i el respecte és la base del shiatsu contact. Ens mourem
en connexió amb el nostre interior per tal d'apropar-nos al nostre
centre. Ens prepararem per gaudir amb plenitud del nostre estimat
cos per tal de reconduir-lo en un espai més còmode i fluid.
Cal portar roba còmode tipus xandall, màrfega i mantes.

Taller de QI GONG I SHIATSU CONTACT amb Pepo

 Taller de DANSES D'ITÀLIA DEL NORD amb Ilaria Poddine

 

Vols explorar nous repertoris de unes regions de l'Itàlia del Nord?
Danses divertides i molt diferents per conèixer una mica més les
cultures italianes.
Un taller per tots nivells i per gaudir molt!!

    TALLERS

A quants temps pot ser un vals? Jacques Brel ja ens cantava:  Une
valse à mille temps"... En aquest taller aprendrem sobretot a parar
l'orella per entendre i sentir tots els temps del vals. Ens iniciarem al
vals coix, i si ens queden temps de vals, mirarem d'anar més enllà.
De retruc ens servirà també per revisar i aprofundir sobre els vals
de tres temps: un, dos, tres; un dos, tres...

 

Taller de VALS DE 5 TEMPS amb Joan Codina

    Taller de CONGO DE CAPTIEUX amb Joan Codina  

Li diríem contradansa, però li ha quedat aquest nom tan exòtic. Ens
endinsarem en aquestes contradanses de les Lanas (Gasconha,
Occitània). Aprofundirem sobre una de les seves formes més
cèlebres en els nostres balls folk: lo congò de Capsiuts, una dansa
on hi representarem rivalitats, seducció, lluita... i un tràgic final que
posarà a tothom el seu lloc. Ah! Imprescindible entrar al taller tot
ballant un rondèu a dus.



RÉMI GEFFROY
Acordionista des de l'edat de 10
anys, va començar descobrint el món
de la música tradicional, integrant
gradualment un grup folklòric,
després un conjunt
tradicional. Aprèn des dels 14 anys el
baix elèctric. Amb aquest instrument
es submergirà en la música actual:
varietat, jazz, rock i desenvoluparà el
que formarà part de totes les seves
influències actuals. Apassionat pels
mons de Yann Tiersen o el pianista
italià Ludovico Einaudi, gradualment
donarà a llum el seu propi estil.

 

   CONCERTS
 

Rémi Geffroy realitzarà dos tallers d'acordió: Nivell d'iniciació
i nivell mig.

     (*) Taller D'ACORDIÓ amb Rémi Geffroy
20 €



LES SUEQUES DE LA PLANA: Guida Sellarès i Coloma Bertran 
El duet format per Guida Sellarès, una artista original un xic tasta olletes. Toca
l’acordió diatònic, l’instrument que ha triat per toca tot dansant un autèntic ball
folk català. 
I Coloma Bertran una violinista amb un ampli ventall de sonoritats, ofereixen ball
folk per a tots els públics. Amb una colla de ballades a l'esquena, arriben al
Folkestoltes'20 per fer un bon espectacle.

FOLK FURIEUSES: Anaëlle Barbe i Louise
Ragon
Música tradicional restaurada: dues noies,
dos acordions diatònics, dues veus, quatre
mans. Dues idiotes dolces

addictes a la música dura! Des del 2013
Anaëlle Barbe i Louise Ragon col·laboren
per crear una música que s’assembli a
elles, entre repertori tradicional, cançó
francesa i composicions originals. Els
seus arranjaments tornen a renovar
aquests repertoris i les tonalitats de
múltiples influències contemporànies,
per fer ballar i agitar els peus de totes les
edats!



 
 

Els 3 finalistes de grups de música Folk novells tocaran durant 20-30
minuts per a descobrir-nos les seves notes. El públic i el jurat votaran
per poder escollir els guanyadors:
1r premi: 3 concerts de promoció remunerats: Berguedà Folk,
Hummus Mediterrani i Ball Vermut a la Robertíada.
2n Premi: Concert de promoció remunerat al cicle dels dijous de la
Qrambla.

   CONCURS ROBERT PELLICER
 

Madame Gató - Grup de recent formació a

Mallorca a partir de músics participants a les

Trad Sessions que s'organitzen desde fa un

parell d'anys a l'illa. En formacions semblants

han actuat dos o tres pics per any a trobades

de ball folk.

Camònia - Grup de recent creació fruit de la

fusió de dos musics catalans i una francesa,

buscant la fusió dels estils dels dos territoris,

Camonia és la flor que uneix el sud de França

amb la Catalunya central. Gestat des de l'estiu

del 2019, comença la seva història amb el

concurs Robert Pellicer.

Aixopluc - Duet de nova creació que proposa un

concert 100% ballable, buscant noves sonoritats

des de la perspectiva d'un format instrumental

no habitual en la branca tradicional i folklòrica

de la música d'aquest país. Els seus membres,

provinents d'altres projectes i formacions més

grans, d'arrel tradicional i d'altres estils, exploren

a través d'un repertori completament original un

format més íntim per la música que acompanya

el ball.

Immaculada Artigues, Guitarra, veu i acordió 
Manel Perez Mayol, Flautes, veu 
Fran Reig, Whistle, Ullean Pipe, veu 
Biel Jordà, Guitarra, viola de roda, veu

Ramon Navarro - Accordió diatònic, accordina 
Camille Olivier - Percusions de mà, flauta
travessera, veu i guitarra 
Sonia Anton - Veu, clarinet, clarinet baix

Queralt Valls Brunat, violí i viola
 Joel Díaz Vilà, piano i acordió.



 

 

 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

ESPAIS:

PREUS: Abonament Anticipat: 50€  (58€ taquilla)
Descompte pels socis: 40€  (50€ taquilla)
(2 nits de ball i tots els tallers , excepte el d'acordió)
Tallers: 10€ (12€ taquilla)  /  Socis: 8€ (10€ taquilla)
Balls: 15€ (16€ taquilla)   /  Socis: 12 € (14€ taquilla)
Paella:12€ (15€ taquilla)
RESERVA ENTRADA: www.qrambla.cat/folkestoltes
Si fas reserva anticipada a part del teu ESTALVI, ens facilites la
nostra PLANIFICACIÓ, per tant, si pots ANTICIPAT!!!! 

Els CONCERTS al CENTRE CULTURAL LA MERCÈ
Pujada de la Mercè, 12 Girona
La sala s'obrirà 30 min abans de cada ballada. Disposarà de
racó de coixins per descansar. Hi haurà Rober de Lliure
Intercanvi. Dóna aquella roba que ja no uses i agafa la que et
pugui servir. 
Només es vendrà aigua. La sala de ball i la de dormir
disposaran de taquilla amb clau pels instruments.
 

Tots els TALLERS  i la PAELLA es realitzaran a les escoles
velles de Sant Daniel . c/ de les monges, 18

PER 
DORMIR:

Disposes d'un espai per dormir al terra amb parquet al CREC
Portar antifaç per evitar la llum, màrfega i sac de dormir. 
Carrer Segle XVI Vall Sant Daniel
Es pot disposar de les dutxes.
 

ÀPATS I 
BEURES: 

La sala de ball no disposarà de sopars ni de beures, la
organització no es fa càrrec dels àpats. No obstant a prop hi
ha moltes opcions de bar i restaurants. S’intentarà posar a
disposició un microones a la sala de dormir.

http://www.qrambla.com/folkestoltes


AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

 
 
 
 

 
www.qrambla.cat

 
 
 
 
 
 

 

ORGANITZAT PER:

 

 

Si vens amb cotxe, el pots aparcar gratuïtament tots
els dies del festival al PÀRQUING LA COPA (Girona)
 

APARCAMENT:
SITUAT


