Programa IDENTI'CAT 2012

Dimecres 30 de maig
20h30 : Concert polifònic a l’església
de Bao amb la Coral Solsti ci, Baho Chante, Cant’Airenou

Dijous 31 de maig
20h30 : Teatre a la Sala Evora amb BIP Brigada d’Intervenció Poèti ca que presentarà
&quot;Cremat l'home&quot; a partir de l'obra de Joan Pau Giné, i esquetxos escrits per Pere
Manzanares .
Divendres 01 de juny
- 21h00 : Concert amb la Carrau al fogar La Carrau celebra 15 anys, Identi'CAT en
celebra 10. La Carrau participava el 2002 a la primera edició de la Trobada de la Catalanitat a
Catalunya Nord. Un concert excepcional
- 22h30 : cremat i xicolatada
Dissabte 02 de juny
- 15h : Jocs de bitlles catalanes amb la col.laboració de Jordi Bancells, del Fogar Rural
de Trasseres, del Municipi dels Angles
- 18h : 90 anys del Cercle Català a Marsella Exposició de fotos i presentació de llibres
al fogar a càrrec dels catalans de Marsella amb la participació de
Sergi Bachs: &quot;He trobat l'hivern una mica llarg&quot; (versió francesa i
ccatalana).
Maria Bell.lloch: &quot;Records de la meva infànci&quot; (Versió francesa i
catalana.), &quot;
Una nova vida
comença
&quot;
(Versió catalana.)
Liquela Juan: &quot;3 de mayo&quot; (Versió francesa)
Francesc Panyella: &quot;Quate coses.&quot; (Versió catalana.)
- 19h : Aperitiu al fogar
- 19h30 : Menjar al fogar (sobre reservació)
- 21h00 : Concert amb Raph Dumas i The Primeveres al fogar
- 22h30 : Correfoc pels carrers del poble amb Diables i Bruixes del Riberal
- 23h30 : Concert amb Raph Dumas DJ
Diumenge 03 de juny
- 8h00 : Esmorzar popular Plaça de la Font
- 9h30 : Cercavila amb
-

Gegants de sant Pol de Mar
Gegants de Taltahull
Gegants d'Elna
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-

Gegants de la Bisbal
Dansaires de Tuïr
Colla Jove de Barcelona
Colla Jove Xiquets de Vilafranca
Gralles, Sorolloosos,&nbsp;Castellers... del Riberal&nbsp;

10h00 : Retolació d’un carrer del poble
10h30 : Pilar al balcó de l’ajuntament.
11h00 : Ball de Gegants, balls folklòrics (Plaça de la Font)
11h30 actuació castellera (Plaça de la Font)
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