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19-21h Taller de valsos a 5, 7 i 11
temps amb Bet Vallcorba. Sala
polivalent

Sopar al claustre de La Mercè a
partir de les 20.30h

BALL
22h Concurs de música folk
Robert Pellicer amb els finalistes
del concurs
       
24h Ball amb Les Zéoles 

 

10-13h Taller de Ball  de Bot  amb
Àlex González. Sala polivalent

10-13h Taller de Conjunt
instrumental amb Les Zéoles. Sala
Pati

13-15h Dinar 
14.30-15.30h Cafè Tertúlia sobre
l'emergència climàtica

16-19h Taller Scottish - Forró 
 amb Juanfe. Sala polivalent
16-19h  Taller percussió per al ball
Folk amb Albert Garcia. Sala Pati
16-19h Taller d'iniciació al ballfolk

Sopar al claustre de La Mercè a partir
de les 19h30

BALL DE DISFRESSES 
21h La Gravetat de Coulomb 
23h Ball devot
24h Le Bal de l'Éphémère 
Jam Oberta 

PROGRAMACIÓ 2023

Dissabte 4 de marçDivendres 3 de març

Diumenge 5 de març
Pg. Fora Muralla 
(on es feia el Folc de Sant Joan)
12h Escenari obert
14h Paella popular, 
amb verdures ecològiques

www.qrambla.cat/folkestoltes

CC La Mercè de Girona

https://instagram.com/glam.folk


En Juan-Felipe Carrasco Alix
(Juanfe), amb l'ajuda a la pista de
Mónica Rocha, ens ofereixen un
taller on aprendrem variacions
tradicionals de Scottish, revisarem la
connexió dins de la parella i
aportarem a l' scottish molts
elements del Forró ( ball brasiler)
per enriquir-lo, dinamitzar-lo,
permetre'ns improvisar i fer-ho molt
més gustós.

Taller d'introducció que et permetra
aprendre els passos i l'essència dels
balls folk més típics per poder ballar
al Folkestoltes i, fins i tot, a
qualsevol plaça de Catalunya o
Europa! 
No requereix experiència prèvia de
ball. Tindreu tot el festival per seguir
gaudint de la música, el moviment i
la gent balladora. 

tallers DE DANSA

Taller de valsos a 5,8,11
 temps

Taller d'iniciació al 
ball folk 

www.qrambla.cat/folkestoltes

Taller d'Scottish - variacions
forró

Taller de ball de bot

L'Àlex González Sastre de
Portocolom, ens proposa un taller
de fandango mallorquí a nivell bàsic,
de jota de 4 ( de nivell més avançat)
i punts a festejar en parella. 

Si mai t'ha semblat sentir valsos
estranys, que no acaben de quadrar
quan els balles, i vols resoldre el
misteri, aquest és el teu taller. Vine a
descobrir-los amb la Bet Vallcorba!
I si ja els coneixes, vine a practicar
algunes variacions per enriquir el
teu estil i gaudir amb la teva parella
de ball. Taller per a balladors
confirmats, amb capacitat per ballar
el vals de 3 temps, amb gir complet.
No cal venir en parella.



L'Albert Garcia presenta un taller de
percussió per aprendre els ritmes més
tradicionals del ball folk, on aprendre la tècnica
de cada instrument i com interpretar els
patrons rítmics per l’acompanyament propi de
cada tipus de ball amb treball de l’instrument
individual i una visió harmònica del grup de
percussió. Aquest taller t'ajudarà a poder
participar de les jams folk, i si  ja ho fas,
coneixeràs noves maneres de fer-ho.
Requereix conèixer mínimament l'instrument.

Taller  de percussió per al ball folk

Taller de Conjunt Intrumental 
Curs de música amb Les Zéoles. A partir
d'una melodia senzilla, treballarem la
interpretació col·lectiva, l'escolta, i
imaginarem junts un arrenjament 
 (ritmes, 2a veu, intencions de joc,
fraseig...) perquè cadascú trobi el seu lloc
sigui quin sigui el seu nivell i el seu
instrument.
Requereix coneixement del propi
instrument.

tallers DE MÚSICA

Requereixen inscripció prèvia

www.qrambla.cat/folkestoltes

12€

12 €



La Gravetat de Coulomb

Le bal de l'Éphémère

Les Zéoles

+ músics

Les Zéoles és la trobada d'un acordió diatònic i
un acordió cromàtic. El ball està sempre al centre
de la seva feina i transmeten el seu amor per la

recerca de la nota justa, la que fa sentir 
 papallones a la panxa.

 
Amélie Denarié al diatònic

Anne Guinot al cromàtic

Ball Devot

Formació que parteix dels sons tradicionals, incorporant-hi
instruments de percussió, pedals o noves harmonies per

fer-nos ballar a plaça. 
En Manu Sabaté (clarinet baix), músic inquiet i versàtil que

explora noves dimensions artístiques dels instruments
d’inxa. 

En Pau Benítez (flabiol i tamborino), músic i activista
cultural que fa bandera del flabiol i els antics sonadors. 
En Blai Casals (acordió diatònic), músic infatigable que
sempre ha defensat el diàleg entre l'elegància i el joc.

Trio format per l'ocasió i amics d'origen Mallorquí, ens oferiran
l'oportunitat de practicar tot allò treballat al taller de ball de bot durant

el festival. 
Imma Artigues guitarra, acordió diatònic, veu

Manel Mayol flauta travessera, flauta dolça, flauta barroca, bendir, veu
Biel Jordà: guitarra, viola de roda, bouzouki, pandereta, veu

Aquest trio ens ofereix composicions originals,
poètiques, sensibles i enèrgiques per ballar folk. 
 Reben  influències de la cançó francesa, el neo-

Trad, i la World music. 
 

Cathy Donin acordió cromàtic i veu
Gérard Thévenet guitarra i veu

Philippe Lecat violí i veu

www.qrambla.cat/folkestoltes



 ANTICIPAT TAQUILLA

 SOCI NO SOCI ÚNIC 

Ball de nit divendres 12 15 15

Ball de nit dissabte 12 15 15

Taller música 10 12 15

Taller iniciació    

Taller valsos 10 10 10

Taller Ball de bot 10 12 15

Taller Scotish-Forró 10 12 15

Diumenge-Paella 12 12 15

Abonament: Tallers ball + Ball
nit+ paella (no taller de música)

45 50 60

Sense abonament costaria: 76 82 87

Àpats 8 8 10

Dormir 5 5 5

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

Preus

Els preus reduïts de la
compra anticipada
estaran vigents fins 
 diumenge 26 de
febrer del 2023, inclòs. 
Del 26 a l'1 de març es
mantindrà la compra
online a preu de
taquilla. A partir de l'1
de març no es podrà
comprar online
l'entrada, nomès a
taquilla.

Àpats i Beures

Oferim menú de catèring de Biodrissa, ecològic i
de proximitat. Es podrà menjar al claustre de La
Mercè que estarà adaptat per l'ocasió. Si et dus
coberts, gots i tovallons propis farem el festival
més sostenible, i ja et servirà per la paella del
diumenge. Hi haurà aigua i infusions. 

Amb la compra anticipada de la inscripció al
Folkestoltes podreu adquirir els menús amb
descompte.

Fes-te SOCI i

aconsegueix
descompte!https://www.qrambla.cat/fes-te-soci



Us recomanem descarregar a plaça
de Catalunya si aneu carregats, i
aparcar a La Copa de Girona. Una
altra opció és aparcar a la zona
universitària del barri vell, al Carrer
de la Muralla. 

SITUA'T

Aparcament

Tots els actes seran al  Centre
Cultural La Mercè de Girona, al
Carrer Pujada de la Mercè 12. 
Els concerts, a l'Auditori, i els tallers,
a les aules. La paella de diumenge
es farà als jardins de fora
muralla.
S'hi pot arribar caminant des de
l'estació de tren i autobusos de
Girona, en 15 minuts.

Com arribar-hi

Us oferim una sala amb parquet on
podreu dormir amb la màrfega i sac
de dormir. Disposa d'una dutxa.
Està disponible amb la col·laboració
de 5€/nit/persona. Està a 5min de
la sala de ball i a 10-15min de la
zona d'aparcament aconsellada. Ja
us indicarem com arribar-hi el dia
abans del festival.  

Per dormirEspais

Concurs de
 disfresses

Recorda que dissabte es fa
BALL DE DISFRESSES.
Preparem algun premi per 
 les millors!!! Ja has pensat
com engalanar-te? 

INSCRIU-TE A

www.qrambla.cat

www.qrambla.cat/folkestoltes

Centre Cultural La Mercè de Girona, al
Carrer Pujada de la Mercè 12.

https://www.google.com/maps/dir/Centre+Cultural+de+la+Merc%C3%A8,+Pujada+de+la+Merc%C3%A8,+12,+17004+Girona/@41.9817358,2.823001,17z/data=!4m16!1m6!3m5!1s0x12bae6dd7e0f55a3:0x32bea79a165c141f!2sCentre+Cultural+de+la+Merc%C3%A8!8m2!3d41.9817358!4d2.8251897!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x12bae6dd7e0f55a3:0x32bea79a165c141f!2m2!1d2.8251897!2d41.9817358!3e2

