FESTA DE CULTURA POPULAR

I

A les 9 del vespre

1

Al castell palau medieval, inauguració de l’exposició de puntes al coixí, flo r natural i moble
de bambú.
Al Mundial, inauguració de l’exposició de bonsais i fotografies.
Organitza: Associació de Puntaires de la Bisbal, Floristes, Amics dels Bonsais i Agrupació Fotogràfica
BisEnfoc.

Tarda,ales 8
A l’església parroquial, celebració de la missa en memòria dels músics i sardanistes difunts

Matí, a les 10, al passeig Marimon Asprer
Començament del XLIII APLEC DE LA SARDANA (*)
XII TROBADA DE PUNTAIRES
FIRA DE PRODUCTES ARTESANS

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

Al castell palau medieval
Exposició de puntes al coixí, flo r natural i moble de bambú.

Al Mundial
Dissabte i diumenge, exposició de bonsais i fotografies de l’arxiu documental de l’Aplec de
la Sardana.
Organitza: Amics dels Bonsais i Agrupació Fotogràfica BisEnfoc.

- Enguany commemorem el centenari del naixement del recordat mestre EMILI SALÓ i RAMELL,
i s’interpretaran diverses sardanes en memòria seva.
- També recordarem el mestre RICARD VILADESAU i CANER, tristament desaparegut el passat 26 de
gener, amb la interpretació de diverses sardanes del seu repertori.
- Al matí, La Principal de la Bisbal interpretarà la sardana de Joan Manuel Margalef els dos Joans
dedicada a Joan Vidal i Gayolà i Joan Domènech i Moner.
- A 1/4 de 12 del matí, concurs de colles improvisades (4-6 parelles). Cal inscriure’s prèviament.
- A la tarda es lliuraran els premis del 6è Concurs de Cartells del nostre Aplec de la Sardana.
- COL·LABOREU en 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 bisbalencs i socis dels Amics de la Sardana
de la Bisbal i Comarca podran recollir gratuïtament els llibres de l’Aplec al recinte del Passeig.

ENTRADA GRATUÏTA
(*) En cas de mal temps se celebrarà al Pavelló Firal
Organitza:

Com issió de l’Aplec de la Sardana

Patrocina:

Ajuntament de la Bisbal d’Empordà
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