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PROGRAMACIÓ 2022
Divendres 27 maig

Dissabte 28 maig

19-21h Taller de muiñeiras amb
A.C. Amigos da Gaita Toxos e
Xestas

11-12:30h Taller de Comunicació
a la dansa amb Folqué

Sopar amb la Furgoteca Creperia
d'Autor a partir de les 20h
BALL
22h Concurs de música folk
Robert Pellicer amb:
Biterna
Zurma
Les Aoédées
24h Gran ball amb
Caamaño&Ameixeiras (Galícia)

Diumenge 29 maig
12h Escenari obert
14h Paella popular,
amb verdures ecològiques

13-15h Dinar compartit/Furgoteca
15-16h Cafè-tertúlia sobre el canvi
climàtic
16-17:30h Taller de tangurka (1)
amb Folqué?
17:45-19h Taller de tangurka (2)
amb Folqué?
Sopar amb la Furgoteca Creperia
d'Autor
BALL DE DISFRESSES
20h30 Duo Kompost (Provença)
22.30h Madame Gató (Mallorca)
00.30h Glam folk
Jam Oberta
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tallers
Taller de muiñeiras amb
A.C. Amigos da Gaita
Toxos e xestas

Aquesta agrupació cultural ens
endinsaran en el món dels balls i els
sons gallecs de
Caamaño&Ameixeiras.
“A principal actividade da Escola, ó
longo de toda a súa existencia, foi
promover unha paixón en común,
Galicia; a súa lingua, a súa música,
os seus bailes, as súas tradicións…
Como xa saberán, ao falar de danza
galega, non só de fala da muiñeira,
senón que ademais hai outros tipos
de ritmos como a Xota, o Fandango”

Tallers de ball amb Folqué?

Tallers d'iniciació al ball folk
Taller
d'inroducció
que
et
permetran 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. Si us agrada, ballareu a raig
amb el Folkestoltes de maig!

El método de Folqué? propone una constante
mezcla entre enseñanza e innovación en el
baile, incluyendo influencias ajenas al género.
Taller de Comunicació en la dansa
Se trabajará, no en los pasos concretos, sino
en cómo compartir con tu pareja (o grupo)
una dinámica común, creciente y divertida,
centrándose en los aspectos más íntimos y
rítmicos.
Taller de Tangurka
Fusión de dos danzas tradicionales, el tango y
la mazurca, que, a pesar de tener su origen en
lugares alejados, encuentran un punto de
conexión y se abrazan en un mismo espacio.
Durante el taller se trabajan varios recursos
tangueros, destinados a ofrecer un espacio
para crear, dentro de la mazurka, una danza
más libre, más abierta, más viva.

músics
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CONCURS ROBERT PELLICER
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Caamaño&Ameixeiras

+ mú
s i cs

Caamaño&Ameixeiras é un dúo ligado á música e ao baile
de raíz. Toma como punto de partida a tradición, entendida
como algo vivo e en constante cambio, para crear despois a
súa propia linguaxe, con composicións e arranxos
personais e íntimos que manteñen a esencia do popular
pero incorporan recursos contemporáneos.

Duo Kompost
Després de 8 anys de trepitjar escenaris
amb SousLePont, tocant composicions
insòlites, ara la Léa i en Raphaël retroben
musicalitats insòlites, cinematogràfiques,
intimes o delirants, amb l’acordió i el trombó.

Madam Gató

Grup de tradició i de creació, els ritmes i les
sonoritats del folk són la base per a la recerca de
nous sons, lligant l’herència tradicional amb les
noves
músiques
d’avui.
Els
instruments
tradicionals que s’utilitzen (viola de roda, uilleann
pipe, acordió diatònic, flautes, bendir) confereixen
a l’espectacle una sonoritat arrodonida, a cavall
entre la música d’arrel i l’originalitat. Amb una
atenció especial a la delicadesa i a la riquesa
musical, el repertori acompanya diferents tipus de
ball d’arrel europea (vals, xampanya, masurca,
scottish…).

Glam Folk
Trio innovador, inclassificable i incendiari.
Descobert per casualitat pel Telescopi especial
James Webb, transformen en ballable les
músiques més impensables i que tothom coneix
i cantarà, amb instruments que a les seves
mans són revolucionaris. I quan menys t’ho
esperes, surten amb la delicadesa del flabiol,
per tornar a començar. Si els coneixes, et
sorprendran. I si no, encara més!
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INFORMACIONS PRÀCTIQUES
Preus
Els preus reduits de la
compra
anticipada
estaran vigents fins el
22 de maig del 2022.
Del 23 al 25 de maig
es
mantindrà
la
compra online a preu
de taquilla. A partir del
26 no es podrà
comprar
online
l'entrada.

Àpats i Beures
La Créperie d'autor ens acompanyarà
tant divendres al vespre i nit com tot el
dissabte! Oferià sopars, dinar de
dissabte, i ressopons.
Dins de la seva carta podrem trobar
creps dolces i salades, brotxetes
mixtes, cistells de verdura i carn,
opcions veganes i braves.
Amb la compra anticipada de la inscripció al
Folkestoltes podreu comprar menús amb
descompte.
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SITUAT
Espais
Tots els actes seran a la Factoria
Cultural Coma Cros: Carrer Sant
Antoni 1, Salt.
Els concerts a la pista de dins (en
cas de pluja seria dins d'una nau), i
els tallers a les aules. La paella de
diumenge també la farem a la
Coma Cros.
Darrera la factoria hi ha les deveses
de Salt,un entorn natural ple
d'hortes, bosc, acompanyat del riu
Ter.

Per dormir
Gràcies
a
l'amabilitat
d'un
particular, tenim una sala on
podreu dormir amb la màrfega o el
matalàs i sac de dormir. És a 1015min de la sala de ball, a 5-10min
de les propostes d'aparcament .
Està disponible amb la col·laboració
de 5€/nit/persona.
Ja us indicarem com arribar-hi el dia
abans del festival.

Com arribar-hi

S'hi pot arribar caminant des de
l'estació de tren de Girona en
menys de mitja hora.

Aparcament
Si no en trobeu davant (poc probable),
seguint el carrer en teniu al
- Carrer Juan de la Cierva (IES Vallvera)
- Parking Monar
- al Costat del Rec Monar
(ho trobareu tot a les aplicacions de
mapes)

Organitzat per

Amb la col.laboració de

Concurs de
disfresses

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