DIVENDRES, 11 DE JU N Y DE 2004
A les 9 del vespre
Al castell palau medieval inauguració de l’exposició de puntes al coixí, flor natural i moble de
bambú.
Organitza: Associació de Puntaires de la Bisbal i floristes.

DISSABTE, 12 DE JU N Y DE 2004
Tarda, a les 8
A l’església parroquial, celebració de la missa en memòria dels músics i sardanistes difunts.

DIUMENGE, 13 DE JU N Y DE 2004 - Al passeig Marimon Asprer
M atí, a les 10
Començament del XLII APLEC DE LA SARDANA (*)
XI TROBADA DE PUNTAIRES
FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

M atí, a les 11 i tarda, a les 5
Visites guiades al nucli antic de la Bisbal, amb JORDI FRIGOLA I ARPA

E X P O S I C I O N S
Al castell palau medieval
Exposició de puntes al coixí, flor natural i moble de bambú.
Exposició ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE LA BISBAL: 20 ANYS DE DOCUMENTS I
HISTÒRIA.
A la sala de vidre d’El Mundial
Dissabte i diumenge, exposició de bonsais.
Organitza: Amics del Bonsai.

N O T E S
- Amb motiu de la jubilació dels professors músics ANTONI GINER i FLORENCI TRULLÀS, de la cobla ELS
MONTGRINS, i reconeixent la seva bona inspiració musical, ens plau programar les sardanes PORT DE
PALAMÓS, al matí, i 30 ANYS D ’A PLEC A L A BISBAL, a la tarda.
- Enguany, el proper dia 6 d’agost, es compliran vint anys de la mort del recordat col·laborador i amic EUGENI
MOLERO. Nosaltres en fem memòria i s’interpretarà al matí, de conjunt, la sardana RECORDANÇA, del mestre
MAX HAVART, que li va dedicar arran de la seva mort, i a la tarda, també de conjunt les quatre cobles ens
oferiran la sardana del mestre FRANCESC MAS ROS A L’EUGENI MOLERO.
- A l a tarda es lliuraran els premis del 5è Concurs de Cartells del nostre Aplec de la Sardana.
- COL·LABOREU a les despeses d’organització del nostre Aplec adquirint butlletes del sorteig d’un viatge a Mallorca.
- Tal com és costum i gràcies a les cases anunciants, els llibres de l’Aplec es podran recollir, gratuïtament, al recin
te del Passeig, per als bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca.

(*) En cas de mal temps se celebrarà al Pavelló Firal
ORGANITZA: C o m issió de l’A plec de la Sardana
PATROCINA: Ajuntam ent de la B isbal d ’Em pordà
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