Cultura Popular BCN <culturapopularbcn@partal.cat>

Descobreix totes les novetats de cultura popular a Barcelona de la quinzena!
BCN Cultura Popular <culturapopular@icub.e-bcn.cat>
Respon: "culturapopularbcn@gmail.com" <culturapopularbcn@gmail.com>
Per a: culturapopularbcn@partal.cat

12 de novembre de 2020 a les 17:30

Si no pot veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí
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12 de novembre de 2020

Aquest cap de setmana, segueix en directe el
Congrés de Música d'Arrel!
Del 13 al 15 de novembre, el Centre Artesà
Tradicionàrius acull el Congrés de Música d'Arrel, una
iniciativa per posar en valor aquest estil musical. Hi
haurà debats, conferències i concerts que es podran
seguir en directe a Youtube.
Llegir més

Sabies que...

La Música Folk ha superat molts problemes al llarg dels anys?
A principi del segle XX el panorama era desolador a causa de diversos motius socials,
econòmics, polítics i culturals. Gràcies a diferents persones i grups el moviment va
revifar als anys seixanta i encara avui està en expansió. Descobreix-ho aquí!
Llegir més

El Clot - Camp de l'Arpa
celebra la seva No-Festa
Major 2020!
Aquestes setmanes, els barris del Clot i
del Camp de l'Arpa del Clot celebren la
seva festa amb activitats virtuals. No te'n
perdis cap detall!
Llegir més

Convocat el Concurs de
Cartells de les Festes de
Sant Josep Oriol 2021
Fins al 12 de gener es poden presentar
les propostes per anunciar les festes del
Pi. La guanyadora s'endurà un premi de
150 €.

La Sagrera s'engalana durant
les dates de la Festa Major
2020
Del 16 al 29 de novembre la Comissió de
Festes de la Sagrera convida al veïnat a
penjar domassos al balcó i col·laborar
amb la Marató de TV3!
Llegir més

Els Falcons de Barcelona
celebren els 10 anys de
diada amb una exposició
Fins al 2 de desembre, la Casa dels
Entremesos acull l'exposició fotogràfica
sobre la Diada dels Falcons de Barcelona.
Llegir més

Llegir més

Les festes de la Sagrera i
Sant Andreu de Palomar
s'adapten a la situació
generada per la Covid-19
Els barris del districte de Sant Andreu que
celebren la seva festa durant el mes de
novembre treballen de valent per oferir
propostes virtuals.
Llegir més

El Museu Marès acollirà el
Pessebre Tradicional de
Barcelona 2020
Aquest Nadal la ciutat lluirà els seus
pessebres tradicionals a més de
l'exposició '10 anys de pessebres a la
plaça de Sant Jaume'.
Llegir més

Així serà el Nadal, Cap d'Any
i l'arribada dels Reis a
Barcelona!
Malgrat tot, celebrarem el Nadal amb
activitats per a tothom, hi haurà
campanades de Cap d'Any amb
espectacle pirotècnic i els Reis ompliran el
Fòrum de màgia.

Les Carteres Reials de
Gràcia, ara en un conte
L'Estel de Foc, l'Ona i la Sitjar seran les
protagonistes d'un conte que està buscant
col·laboracions per poder esdevenir una
realitat!
Llegir més

Llegir més

L'agenda de la quinzena al
cicle de Cultura Popular als
Ateneus
Continua el cicle amb cobles, bandes,
corals... Descobreix aquí com pots veure
els espectacles de cultura popular al
nostre canal de Youtube!
Llegir més

VÍDEO: Concert 'Canigó' amb
la Cobla Berga Jove
Concert que ret homenatge al compositor
Fèlix Martínez Comín en l'any del
centenari del seu naixement.
Extraordinàriament hi participen una
arpista, un percussionista, un rapsode i
una mezzosoprano.
Llegir més
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