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Les cobles la Principal de la Bisbal, Montgrins, Sant
Jordi i Principal del Llobregat actuen a l'aplec de les
Roquetes

 

 

L’aplec de les Roquetes és una de les cites més

clàssiques del calendari sardanístic barceloní. Fa

quaranta-sis anys que l’Agrupació Sardanista l’Ideal

d’en Clavé l’organitza al parc de la Guineueta i

enguany es farà el diumenge 26 d’octubre durant tot

el dia.

Llegir més

 

 

Jordi Vilaprinyó estrena una obra per a flabiol i cobla
al Memorial Joaquim Serra

 

 

Tradicionalment el Memorial Joaquim Serra es feia al

mes de novembre però aquest any ha avançat les

dates i serà dissabte, 25 d’octubre, a les 21.00 a la

sala Oriol Martorell de l’Auditori. Hi participaran les

cobles Sant Jordi- Ciutat de Barcelona i la

Mediterrània.

Llegir més

 

 Sabíes que...  
 

La tenora és un instrument inventat al segle XIX?
 

La versió que en coneixem avui va ser creada pel músic i constructor d’instruments

rossellonès Andreu Turon. La van presentar públicament el 1849 a Perpinyà i va tenir

un paper mot destacat en la reforma de la cobla durant aquells anys. Això va fer que

l’ús de la tenora s’estengués per la resta del Principat al mateix ritme que s’introduí la

nova cobla.
 

Llegir més
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Els Falcons de Barcelona

celebren la seva diada amb

els de Llorenç del Penedès
com a convidats

 

Diumenge els Falcons de Llorenç del

Penedès, els Gegants Petits del Pi i la

Tarasca acompanyaran als Falcons de

Barcelona en la seva trobada anual. La

festa començarà a les 10.00 amb una

plantada davant la Casa dels Entremesos

i des d’allà sortirà una cercavila que

acabarà a l’alçada del mercat del Born.
 

Llegir més

 

 

 

Els Castellers de Sants es

converteixen en la primera

colla de gamma extra de
Barcelona

 

Els Castellers de Sants van assolir una

fita històrica en convertir-se en la primera

colla de Barcelona que aconsegueix

descarregar un castell de gamma extra.

Va passar a la plaça de Bonet i Muixí en

el decurs de la seva diada, escenari

d’una imponent torre de nou amb folre i

manilles.
 

Llegir més
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