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Torna el cicle de Cultura Popular als Ateneus amb
cobles, bandes, corals i esbarts!
Entre els mesos d'octubre del 2020 i gener del 2021,
els ateneus de la ciutat acullen més de 30 activitats de
cultura popular. Reserva les teves entrades!
Llegir més

Sabies que...

Ja pots escoltar les músiques del Seguici Popular a la xarxa?
El Ball del Bou, de la Víbria, dels Gegants del Pi, dels Gegants de Santa Maria del Mar,
de la Tarasca, dels Falcons... ara els pots escoltar en directe a la nostra pàgina web!
Llegir més

L'agenda de la quinzena al
cicle de Cultura Popular als
Ateneus
Continua el cicle amb cobles, esbarts,
bandes, corals... i òpera. Descobreix aquí
com pots reservar les teves entrades!
Llegir més

Una taula rodona repassa la
història de les Festes de
Sant Josep Oriol
El dijous 15 d'octubre se celebrarà la taula
rodona virtual 'Recuperant la Festa Major'
sobre les Festes de Sant Josep Oriol.
Llegir més

Comencen els tallers de
cultura popular a Can Galta
El Centre de Cultura Popular de Sant
Andreu programa tallers de bastons,
sardanes i puntes al coixí per aquest
trimestre.

La Casa de la Sardana
reobre al públic
Després d'uns mesos tancada per la
pandèmia, la Casa de la Sardana reobre
en horari limitat i amb cita prèvia.
Llegir més

Llegir més

Els gegants històrics tornen
a ballar a Santa Maria del
Mar
El dissabte 24 d'octubre es farà la
tradicional ballada, que comptarà amb
convidats de diferents àmbits de la cultura
popular.
Llegir més

Cesk Freixas, al cicle Cultura
Viva de Can Musons!
Entre els mesos d'octubre i desembre,
aquesta Casa de la Festa acull una
desena d'activitats dirigides a recuperar la
xarxa veïnal i el teixit associatiu del
centre.
Llegir més

Ja està en marxa el Cicle de
Concerts de Cobla a
Barcelona!
Fins al mes de juny, l'Agrupació Cultural
Folklòrica organitza 24 concerts de cobla
al Casino l'Aliança del Poblenou i al Palau
de la Música.
Llegir més

Les audicions de sardanes
continuen al pla de la
Catedral fins al novembre
Gràcies a l'èxit de les audicions
programades els darrers mesos,
l'Agrupació Cultural Folklòrica dóna
continuïtat als concerts de cobla al pla de
la Seu.
Llegir més

Les Cases de la Festa
programen un cicle
d'espectacles per celebrar el
retrobament!
Aquest darrer trimestre de l'any, les Cases
de la Festa organitzen un cicle
d'espectacles i concerts per celebrar el
retrobament amb el veïnat.
Llegir més

Fins al 29 de novembre, els compositors
poden presentar les seves peces en una
nova edició d'aquest concurs per a obres
de nova creació.
Llegir més

Totes les danses vives de
Catalunya, en un inventari
L'Esbart Català de Dansaires promou la
creació de l'inventari més exhaustiu de
dansa tradicional, obert a les aportacions
dels experts i de la ciutadania en general.
Llegir més

Convocat el concurs de
composició per a banda
simfònica ‘Josep Maria
Lleixà Subirats’

VÍDEO: Descobrim com es
fabriquen les gralles i
flabiols!
En Pau Orriols ens ensenya com fabrica
els instruments musicals que després
veurem a les cobles, colles de grallers i
flabiolaires.
Llegir més
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