NIT DE BALL FOLK
Dissabte 9 de març de 2019, 21 h
JOAN FRANCÉS TISNÈR

ELECTROTRAD

CORRANDES SÓN CORRANDES
presenten el disc SI VOLEU BALLAR CORRANDES

JOAN FRANCÉS TISNÈR presenta EBTè!

Joan Francés Tisnèr, músic i activista occità, proposa una sessió de ball folk en què la
música electrònica es retroba amb la dansa tradicional, després d’un temps dedicat
més a la veu i als concerts. Amb aquest nou projecte, EBTè!, Tisnèr fa una tomb per
universos musicals desconeguts, respectant l’ànima de les danses que formen part del
repertori.

CORRANDES SÓN CORRANDES presenten Si voleu ballar corrandes

Corrandes són corrandes farà l’estrena absoluta del seu nou disc, Si voleu ballar
corrandes, en el marc del Festival Tradicionàrius. Un treball 100% ballable amb balls de
parella, danses col·lectives catalanes i estàndards internacionals amb un so i ideari
catalans.

JOAN FRANCÉS TISNÈR

Nascut a Salias, és escriptor, compositor occità, especialista de música electrònica, de cant i dansa
occitans tradicionals i contemporanis de Gascunya. Reconegut a Occitània, França, Catalunya, Aragó i
Euskadi. Activista occità imparteix classes de música occitana al Conservatori Nacional de Música de
Tolosa i a la Universitat de Poitiers.

Joan Francés Tisnèr: veu
Jakes Aymonino: veu
Francés Dumeaux : maquines
Arnau Obiols : bateria, percussions

CORRANDES SÓN CORRANDES

La improvisació del text passa a un segon terme per part del grup i treuen el suc del seu pòsit de música
tradicional més intens, energètic i dinàmic. Un ball potent que mostra la cara més instrumental de
Corrandes són corrandes, amb molta presència de veu a la vegada. En aquesta presentació, Corrandes
són corrandes comptaran amb uns quants convidats de luxe.

Anaís Falcó: violí, veu i percussions tradicionals.
Christian Simelio: veu, improvisació i guitarró.
Irene Augé: acordió diatònic i veu.
Marc Torrent: guitarró, viola de roda, guitarra i veu.
Convidats
Jaume Arnella: veu
Carles Sans: acordió diatònic i veu
Anna González: llaüt
Pau Vinyoles: acordió diatònic i veu
Jana i Lena Torrent: veu

TALLER DE BALL ‘MUNTANYETES’ AMB CORRANDES SÓN CORRANDES

Taller previ al Ball Folk : Accés gratuït amb l’entrada del ball
Les descripcions més antigues ens diuen que les muntanyetes són semblants a les corrandes, la
reproposta d’aquest ball enèrgic, col·lectiu i divertit és el que us proposem aprendre abans de la ballada
del vespre. El taller es farà amb músics en directe.

Entitats que ens donen suport. Consulta descomptes i promocions
Club TR3SC
Cercle Folk
Fundació Festa Major de Gràcia
Cercle d’Agermanament Occitano-Català
Segueix-nos a les xarxes socials
@tradicionarius #tradicionàrius a Facebook, Twitter i Instagram
Tot el Tradicionàrius a la teva mà
Subscriu-te al butlletí l’Artesà des del web
Entrades anticipades www.entradium.com
Consulta els avantatges del Tradicionàrius
i les promocions del CAT a www.tradicionarius.cat
TOTA LA PROGRAMACIÓ A www.tradicionarius.cat

