
FOLKESTOLTES 2019 
15, 16 i 17 de març - GIRONA

PROGRAMACIÓ



 
DIVENDRES, 15                   

18:30h- 20:30h Taller MASURQUES amb Beth Vallcorba 

22h CONCURS ROBERT PELLICER 

 * Celticats

 * Ball'al Kor

 * Ball a violí 

24h Ball amb NO&MÍ

 

 

DISSABTE, 16 - BALL DE DISFRESSES

11h-13h Taller l'autocura i la cura de l'altre abans, durant i 

després del ball amb Dídac Perales / Taller d'INICIACIÓ

15:45h- 17:45h Taller BEAT BOX / Taller CATALANDES amb 

Guida Sellarès 

18h-20h Taller d'acordió amb No&mi / Taller BALL D'ENVELAT 

amb Pep Domènech

22h-24h Ball amb BEAT BOUET TRIO

24h-2h Ball amb AIRES DEL MONTSENY

 

 
DIUMENGE, 17   

10:30h-12:30h Taller de GLOSA amb Meg i David de la Higuera 

12:30h-14:30h JAM FOLK amb escenari obert

14:30h PAELLA Bio i vegeteriana + beguda i postres

 

 

 

    



 
       

 Vols ser un bon/a ballador/a de mazurques i valsos? doncs aquest 

és el teu taller. La Beth Vallcorba, ens farà gaudir i ens explicarà 

alguns secrets per ser grans balladors d’aquests dos gèneres.

 

 
    

Què és el beat box? És la capacitat de crear música i/o imitar instruments o 

sons únicament amb la veu, sense acompanyaments musicals o altres. En 

aquest taller d’iniciació en Jobby Beatbox  us ensenyarà els sons bàsics per 

conèixer i practicar, la respiració i els temps, una base perfecta per endinsar-

se en aquest art!

 

 
    

Qui diu que els balls catalans no molen? fent aquest taller amb la Guida 

Sellarès ja no ho podràs dir! aprendrem un contrapàs i coneixerem a fons 

el que es pot jugar amb el ball pla, t’atreveixes?

 

 

 

 

 
       

Descobreix diferents maneres de jugar amb l’acordió, fer ornaments i incloure matisos 

tot aprenent peces de No&Mi. Triareu repertori de mazurca, vals o vals imparell segons 

la inquietud dels participants. S’aprendrà d’oïda, sense partitures. Es pot portar 

grabadora i bloc de notes. Nivell mig, amb autonomia per tocar l’instrument. 

Preferiblement diatònic de 2 rangs i mig o 3 rangs.

  
     

Vols jugar amb les paraules i la música?aquest és el teu taller, atreveix-te i glosa! I què és 

glosar? és la pràctica que consisteix a cantar versos que s’improvisen al moment mateix 

d’interpretar-los. El glosat o la cançó amb text improvisat no és un fet aïllat del nostre país, 

moltes cultures del món comparteixen aquesta pràctica. Amb en David de la Higuera i la Meg 

n’aprendrem i segur que ens divertirem!

 

 
    

Per gaudir al màxim amb Aires del Montseny no et perdis aquest taller de 

Ball d’envelat amb en Pep Domènech farem: pasdoble, bolero (i no pas de 

Mallorca), polca, masurca vuitcentista...vine!

 

10 €

15 €

 
 

(*) No inclosos en l'abonament    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Taller de catalanades (Guida Sellarès)

     (*) Taller d'acordió (No&Mi)

    Taller de glosa (David de la Higuera i Meg)

Taller de ball d'envelat (Pep Domènech)

    Taller  l'autocura i la cura de l'altre abans, durant i després del ball (Dídac Perales)

 

 

 

 
    

Les hores de ball acumulades passen factura. Aquest taller ens ajudarà a 

trascendir el sobreesforç i sobrecàrrega del cos per contribuir a què el 

ball sigui pur gaudi. Utilitzarem eines de les teràpies manuals, el ioga i el 

contact-improvització.

    Taller de Mazurques i valsos (Beth Vallcorba)

Taller d’iniciació al Beat Box (Jona Sielva) (*)

    TALLERS



 
 

CONCURS ROBERT PELLICER - 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 un guanyador 
que s'emportarà 300 euros + Actuació Hummus Meditarràni (OFF de la Fira Mediterrània)+ Actuació al 
Berguedà Folk.
- Celticats
- Ball'al Kor
- Ball a violí 
 Tu també pots votar quin grup et fa xalar més! Només cal que hi siguis abans de les 22h per poder 
tenir la teva butlleta, i votar després de cada actuació!

 

 
   CONCERTS

 

 
BEAT BOUET TRIO - 3 Bretons que fusionen el Folk 
tradicional amb el Beat Box i el Rap. Una barreja 
enèrgica que combina la festa i la màgia del ball 
amb lletres reivindicatives i sonoritats ben urbanes. 
Acordió, veu i beat box una formació que no 
deixarà a ningú indiferent!   

 

 
 

NO&MÍ - Han passat més de 10 anys des que Noémie es va mudar 
al món de la música tradicional, equipada amb el seu inseparable 
acordió diatònic.
Amb un estil molt propi, i a través del seu teclat, ens fa descobrir 
una música lleugera i inquietant.Sap barrejar sospirs i notes 
irregulars, sorprenent als que ballen, tocant als que escolten. El 
llançament del seu primer àlbum "Sighs", és el rastre de la seva 
entrada en el món de la composició.
 

 

 
AIRES DEL MONTSENY - Una guspira de l'alegria amb la 
que els nostres avis i àvies ballaven en els  balls d'envelat 
de les festes majors dels seus pobles ha quedat encesa i 
ha fet que ni més ni menys 12 músics ben joves la facin 
revifar i la converteixin en un foc ben encès a través dels 
seus instruments actuals: bateria, baix elèctric, acordió, 
flautes,clarinets, trombó, trompeta, violí...noves sonoritats 
que de ben segur ens faran sentir alegries passades i ens 
en faran crear de noves!

 



 

 

 

 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

ESPAIS:

PREUS: Abonament Anticipat: 55€  (70€ taquilla)
Descompte pels socis: 44€  (56€ taquilla)
(2 nits de ball, tots els tallers de ball i glosa i la paella)
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!!!! 
Ho trobaràs el següent enllaç: https://goo.gl/forms/Z43XYPxHf0HvHLAt2
 
 

Els CONCERTS al CENTRE CULTURAL LA MERCÈ
Pujada de la Mercè, 12 Girona.
La sala s'obrirà 30min 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. Sigues lliure!
Per beure només es vendrà aigua. (Hi ha bar al costat).
La sala de ball i la de dormir disposaran de taquilla amb clau pels instruments.
 

Tots els TALLERS  es realitzaran a les escoles velles de Sant Daniel 
c/ de les monges, 18
La PAELLA a la pista del CREC c/ Segle Xvi

ALLOTJAMENT: Disposes d'un espai per dormir al terra amb parquet al CREC 
Carrer Segle XVI Vall Sant Daniel
Es pot disposar de les dutxes.
 
 APARCAMENT: Si vens amb cotxe, el pots aparcar gratuïtament tots els dies del festival al 
PÀRQUING LA COPA (Girona)
 

ÀPATS I BEURES: La sala de ball no disposarà de sopars ni barra de beures, la organització 
no es fa càrrec dels àpats. No obstant a prop de la sala de ball hi ha 
moltes opcions de bar i restaurants. Sols es tindrà aigua. S’intentarà 
posar a disposició un microones a la sala dels tallers o sala de dormir.
 



AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

 

 

 

 

 
www.qrambla.cat

 

 

 

 

 
 

 

ORGANITZAT PER:
 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAT
 

 

 

 

 

 

 

 


