Conjunt històric de les Bons amb Falla de Lorca
JULIOL

#ENCAMPBATEGA

Dimarts 3 a les 22 h

Recital a veu i guitarra amb la soprano
Jonaina Salvador i el guitarrista David Sanz.
El primer nucli del recital l’integren les set
cançons de Manuel de Falla. El poema que
Lorca va dedicar al músic posa de manifest
l’íntima relació amical i musicoliterària que
existia entre les dos icones culturals del segle XX.
El segon nucli el formarà un conjunt de cançons
de Federico García Lorca. Aquest recital vol ser un
testimoni de com plegats aquests dos intel·lectuals
conciliaven
tradició
i
modernitat,
noves corrents estètiques i música popular.

Conjunt
històric
de les
Bons

Cor Rock d’Encamp
JULIOL

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 5 a les 22 h

El Cor de Rock d’Encamp és reconegut per
ser l’únic cor d’una escola pública d’Andorra
dedicat a la interpretació de versions corals de
música pop, rock i de les llistes d’èxits. El seu
repertori es basa en temes musicals arranjats per a tres i
quatre veus en combinació amb elements coreogràfics.
Aquest cor d’adolescents és divers i acull
estudiants de diferents orígens i nacionalitats que
responen a realitats culturals i socials diverses.
El concert s’acompanyarà d’un espectacle de
llum làser creat exclusivament per a aquest acte.

Parc del
Prat
Gran

Cor dels Petits Cantors d’Andorra
JULIOL

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dissabte 7 a les 21.30 h

Església
de Sant
Pere del
Pas de la
Casa

Actuació
d’un
grup
de
quaranta
joves, entre els 15 i els 17 anys,
membres del Cor dels Petits Cantors
d’Andorra que interpretaran una dotzena de
cançons del segle XVI al XXI, on trobarem
peces de música sagrada, folklòrica i varietat,
sempre sota la direcció de Catherine Metayer.

Concert de Mestral amb l’Esbart Sant Romà
JULIOL

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 12 a les 22 h

Plaça
dels
Arínsols

Amb versions de la fusió pop amb la rumba i
el flamenc de la música espanyola en format
de veus, guitarres i caixó. Mestral està format
per cinc components, tots ells encampadans.
L’Esbart Sant Romà es va crear l’any 1989 amb
la voluntat de conrear i difondre les danses
tradicionals. A partir de 1992, va derivar cap a
formes més contemporànies, sense defugir la
preceptiva folklòrica i tradicional. Aquesta nova
identitat es va refermar gràcies a la renovació del seu
repertori, integrat des d’aleshores per noves
coreografies.

Casa Cristo amb Míriam Manubens i Efrem Roca
JULIOL

#ENCAMPBATEGA

Dimarts 17 a les 22 h

Míriam Manubens neix a sant Julià de Lòria i comença a estudiar música amb 6 anys. Rep classes de
piano a l’Institut Andorrà d’Estudis Musicals i al
Conservatori Municipal de Barcelona, on obté el
títol Superior de Piano. Com a pianista ha fet diversos recitals amb Marc Canturri i German Villar. Ha
tocat diverses vegades al Festival Narciso Yepes.
Efrem Roca neix a Barcelona on acaba el
títol Superior de Saxofon i continua els estudis al
C.N.R. de Musique et Danse de Montpellier. Ha
tocat en recitals amb els pianistes Andrés Moya i
Míriam Manubens. Ha col·laborat amb
l’Orquestra Simfònica de Reus, l’Urban Sax de
París i l’Orquestra Nacional Clàssica d’Andorra.
Des del 2013 és director artístic de l’Andorra
Sax Fest.

Museu
etnogràfic
de Casa
Cristo

Menú de Cine - Míriam Manubens i Alexandre Arajol
JULIOL

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 19 a les 22 h

Església
de
Santa
Eulàlia

La pianista Míriam Manubens i el violinista
Alexandre Arajol us proposen un programa pensat
per acompanyar el patrimoni artístic d’Encamp amb
la música de les bandes sonores més exquisides. En
definitiva una vetllada per fruir dels sentits.
Bandes sonores
Master & Commander, El padrí, El gran dictador,
Amélie, Cinema paradiso, La llista de Schindler, La
vida és bella, Esmorzars amb diamants, El piano i
The entertainer.

LLUM amb Líquid Dansa i Likantropika
JULIOL

Foto: ANA

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 26 a les 22 h

Complex
Esportiu
i Sociocultural
d’Encamp

Llum és un espectacle multidisciplinari que
combina la música en directe, el mapping i les
projeccions, la dansa vertical i la performance. Serà un concert en directe d’uns cinquanta
minuts en un entorn urbà que despertarà les
sensacions dels espectadors.
La música en viu de Likantropika i l’explosió
de colors en els seus audiovisuals projectats sobre el Complex d’Encamp ens convidaran a un
viatge sensorial a través de la llum. Líquid Dansa
donarà forma i moviment a cada una de les notes
musicals de Likantropika mitjançant la dansa
vertical.

The Swing Girls
AGOST

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 2 a les 22 h

Diu Susanne Georgi que allà cap al novembre es
van ajuntar les tres, Mar Capdevila, Fanny Pérez
i ella mateixa. Que no és que fossin íntimes, però
que s’havien seguit les carreres respectives, i que
feia dies que ho tenien pendent. Una tarda es van
posar a cantar juntes el tema I Will Follow Him. La
sorpresa és que van sonar bé, tant que la gent que
les va escoltar va insistir que havien de fer bolos.
El projecte The Swing Girls va debutar al desembre
a un pub de Soldeu. El repertori inclou hits melòdics
dels anys 50, 60 i 70 amb música contemporània de
Amy Winehouse i Megan Trainor, entre d’altres.

Plaça
dels
Arínsols

Santa Eulàlia amb Guillem Tudó
AGOST

#ENCAMPBATEGA

Dimarts 7 a les 22 h

Neix el març de 1992 a Andorra. Comença els
estudis musicals a l’edat de 4 anys. L’any 2013 es
llicencia en música i musicologia en l’especialitat
d’educació musical i cant coral. El mateix any
obté, també, el Certificat de Finals d’Estudis
Musicals al conservatori de Montpeller amb
saxofon i formació musical. Actualment està
cursant en la mateixa universitat un màster
especialitzat també en educació musical i cant
coral i es prepara per als concursos de
l’educació nacional francesa: el CAPES
i l’Agregació.
Ha tocat en diversos esdeveniments i ha
participat en el Concert al Bt River Festival of
Music a Londres per als Jocs Olímpics del 2012,
entre d’altres. Actualment forma part de la JONCA i
cursa estudis de cant líric.

Església
de Santa
Eulàlia

Sandyriverdixie
AGOST

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 9 a les 22 h

El
Tremat

La Sandyriverdixie o banda de jazz de Riudarenes,
neix en el transcurs d’unes jornades musicals
celebrades en aquesta població de la Selva.
Els components són músics de jazz amb una
llarga experiència a l’esquena. Han col·laborat amb
grups com La Vella Dixieland, La Locomotora
Negra, Terrassa Dixie Sextet i molts
d’altres. Ara s’han unit en aquest nou projecte
per gaudir i fer gaudir amb la música d’una
època irrepetible, intentant fer justícia als
personatges clau de la història del jazz.

Casa Cristo amb Dolce Corda
AGOST

#ENCAMPBATEGA

Dimarts 21 a les 22 h

Alexandre Arajol
Violinista i membre de l’ONCA. Músic
andorrà avesat als programes de música clàssica. Amb
una àmplia experiència orquestral, també toca en
diverses formacions de cambra de petit
format per oferir concerts o actuacions amb un
repertori variat a qualsevol acte.
Jordi Albelda
Violinista i professor d’institut de música. Ha estat
membre de l’ONCA així com de diversos grups de
música de cambra. Actualment compagina la tasca pedagògica amb la d’interpretació en concerts.
Volen fer gaudir el públic amb un repertori
eminentment clàssic en una vetllada distesa.

Museu
etnogràfic
de Casa
Cristo

White Heaven Vocal Grup
AGOST

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dimecres 22 a les 21.30 h

Sis micros i sis veus. Comença l’espectacle que
presenta White Heaven Vocal Grup. Són sis
veus a cappella que canten música gospel, pop,
swing, bossa-nova, samba, jazz... Ens porten un
espectacle d’entre 60 i 85 minuts plens de rialles,
sorpreses, efectes vocals, percussió corporal,
coreografies...
Interpreten cançons pròpies i versions més
conegudes o menys, i amb arranjaments
a mida de temes coneguts com Ain’t no
Sunshine de Bill Whiters o Don’t Worry Be Happy
de Bobby McFerrin.
Amb espai per a la interacció amb el públic, el
so del sextet vocal White Heaven no deixa ningú
indiferent.

Església
de Sant
Pere del
Pas de la
Casa

Jordi Barceló
AGOST

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 23 a les 22 h

Jordi Barceló està considerat un dels músics per
excel·lència d’Andorra. Pianista, compositor i
pedagog, dirigeix l’escola de Música de les
Valls del Nord, on imparteix classes de piano
clàssic, modern i jazz. Compagina aquesta feina
amb la direcció musical de la banda de música
Grossband de la Massana, integrada per trenta
músics, a més de realitzar concerts arreu del món.
Aquesta
nit
recital al bell mig
Prada de Moles,
música amb imatges

Camp de
futbol de
Prada de
Moles

ens
oferirà
un
del camp de futbol de
on combinarà la seva
del patrimoni encampadà.

Iarakè & Ginger
AGOST

#ENCAMPENCLAUDELLUM

Dijous 30 a les 22 h

Plaça de
Sant
Miquel

Iarakè & Ginger és un grup de música amb
una llarga trajectòria musical que versiona un
ampli ventall d’estils, com el jazz i el pop rock,
de diversos artistes entre els quals destaquen
Tina Turner, Jamie Cullum i Adele, entre d’altres.
Components de la formació
La cantant Laura Estiarte acompanyada de Tet Bazan, a la bateria; Manel Martí, a la trompeta i a la
percussió; Agustí Compte, a la guitarra; Fab
Villalba, al baix; Robert Marsal, als teclats i
Jean-Louis Thorree, al saxofon i a la trompeta.

FESTA MAJOR DEL PAS DE LA CASA

ENCAMP - Prat Gran

29

JUNY

FESTA DEL POBLET
D’ENCAMP - Prat Gran

17

hores

Un munt d’activitats perquè gaudeixis d’una tarda ben moguda.
Inflables, ludoteca amb circuit multi obstacles, bàsquet gegant i
tobogan. T’ho perdràs!

Divendres 29 de juny
11 a 19 h - Inflables als voltants de la plaça de l’Església.
11 h - Batucada pel poble amb ‘Drum Beat’. Sortida de la plaça de l’Església.
12 h - Masterclass de cycling al Centre Esportiu del Pas de la Casa.
12 h - Missa de Sant Pere a l’església de Sant Pere del Pas de la Casa. En
sortir de missa, homenatge pòstum al Sr. Juanito Borra.
13.30 h - Hamburguesada i botifarrada popular a la plaça de l’Església.
Durant el dinar, espectacle amb el Mag Gerry.
15.30 h - Espectacle infantil i taller de maquillatge i bombolles a la pl. de l’Església.
16.30 h - Berenar infantil a la plaça de l’Església.
21 h - Sopar d’homes. Inscripcions a tràmits del Pas de la Casa.
22.30 h - Ball de nit amb el grup de versions ‘Doble cara’ a la pl. de l’Església.
23.30 h - Castell de focs artificials.
Dissabte 30 de juny
7 h - Concurs de pesca a l’estany de les Abelletes.
11 a 19 h - Inflables als voltants de la plaça de l’Església.
12 h - Costellada a l’estany de les Abelletes.
15.30 h - Espectacle infantil ‘Ai carai’ a la plaça de l’Església.
16.30 h - Berenar infantil a la plaça de l’Església.
21 h - Sopar de dones. Inscripcions a Tràmits del Pas de la Casa.
22.30 h - Espectacle per a tots els públics a la plaça de l’Església.
23.30 h - Ball de nit amb ‘Fugados de Alcatraz’ a la plaça de l’Església.
Diumenge 1 de juliol
11 a 19 h - Inflables als voltants de la plaça de l’Església.
11 h - Batucada pel poble amb ‘Batrakes’. Sortida de la plaça de l’Església.
15.30 h - Holi party i festa de l’escuma a la plaça de l’Església.
16.30 h - Berenar infantil a la plaça de l’Església.
19 h - Fi de festa amb berenar a la plaça de l’Església.

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

2
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Uh! Quin cangueli

15

hores

Imagina que passa quan la bèstia, la granota, la bruixa, el rellotge de
paret, la vaca, el Marraco, l’esquelet i els seus amics s’ajunten per fer
una festa... Benvinguts a la festa del Cangueli!

ENCAMP - Prat Gran

3
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Bombollam

18

hores

Pallassos, dansa, música, participació del públic i un bany d’escuma
com a fi de festa. T’ho perdràs?

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

5
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Festu de festa

15

hores

Què farem a Festu de festa? Doncs passarem la tarda intentant fer
riure el Fermí. I, com ho farem? Ballarem i jugarem mentre ens imaginem que som a una gran fira! I al final, el Fermí, ens sorprendrà!

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

9
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Ballem pel món

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

15

hores

Espectacle on les danses, els jocs, els contes i les cançons d’arreu del
món són els protagonistes. Visitarem Cuba, el Canadà, la Xina... I no
només cantarem i ballarem. Vols saber què més farem?

ENCAMP - Prat Gran

10
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Ai, carai!

16
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Danses esbojarrades

15

hores

La família Trap és l’encarregada d’oferir-vos un espectacle únic, fresc
i dinàmic i molt divertit per a un públic familiar basat en danses i
cançons que fan ballar a grans i xics!

ENCAMP - Prat Gran

18

hores

Animació per a tots els públics perquè tota la família mogui els malucs
al ritme de la música. Vine a ballar amb nosaltres!

17
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Big Splash Party

18

hores

Divertidíssim parc amb més de 20 jocs aquàtics i 2 inflables refrescants. Escala-galledes, dianes amb globus, piscina amb ànecs de goma,
inflables i molt més!

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

19

JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Flamenco Dorao

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

15

hores

Veu, guitarra, percussió i ball. Soleá, seguidilla, tangos, bulerías, rumba
i altres pals del repertori flamenc tradicional.

23

JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Festa de l’escuma i disco

15

hores

Una festa molt divertida on tots els infants podran gaudir d’un gran
bany d’escuma amb música popular, que farà que la festa sigui més
divertida!

ENCAMP - Prat Gran

24
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb La cuca de mil colors

18

hores

Ballem la polca i agafem forces pel rock, que ara toquen unes quantes
pessigolles ... Ara un vals per descansar. I és que en aquest espectacle,
no ens aturem ni un moment!

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

30

JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Ai, carai!

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

15

hores

Animació per a tots els públics perquè tota la família mogui els malucs
al ritme de la música. Vine a ballar amb nosaltres!

ENCAMP - Prat Gran

31
JULIOL

TARDES D’ESTIU
amb Ballem pel món

18

hores

Espectacle on les danses, els jocs, els contes i les cançons d’arreu del
món són els protagonistes. Visitarem Cuba, el Canadà, la Xina... I no
només cantarem i ballarem. Vols saber què més farem?

2

AGOST

TARDES D’ESTIU
amb Animanassos

15

hores

Un espectacle pensat per a totes les edats i per gaudir en família. La
primera part de l’espectacle constarà de paròdies i la segona part de
ball, animació, coreografies i un munt de diversió.

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

6

AGOST

TARDES D’ESTIU
amb Bombollam

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

15

hores

Pallassos, dansa, música, participació del públic i un bany d’escuma
com a fi de festa. T’ho perdràs?

TARDES D’ESTIU
amb Uh! Quin cangueli!

TARDES D’ESTIU
amb Big Splash Party

15

hores

Divertidíssim parc amb més de 20 jocs aquàtics i 2 inflables refrescants. Escala-galledes, dianes amb globus, piscina amb ànecs de goma,
inflables i molt més!

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

ENCAMP - Prat Gran

7
AGOST

13

AGOST

18

hores

Imagina que passa quan la bèstia, la granota, la bruixa, el rellotge de
paret, la vaca, el Marraco, l’esquelet i els seus amics s’ajunten per fer
una festa... Benvinguts a la festa del Cangueli!

16
AGOST

TARDES D’ESTIU
amb Aloha Polynesias

15

hores

Us convidem a viatjar a la Polinèsia amb les danses tradicionals tahitianes com el tamouré, la haka i la dansa del foc.

FESTA MAJOR D’ENCAMP
Dimecres 15 d’agost
7.30 h - Concurs de pesca als Cortals d’Encamp al Pont de Rigoder. Inscripcions al mateix lloc.
10 h – Campionat d’Andorra de ciclisme infantil al Prat Gran
11 a 13 h - Junglepark a la plaça dels Arínsols.
12 h – Missa de la Mare de Déu a l’església de Santa Eulàlia
15 h – Concurs de botifarra al Cafè del Poble.
16 a 19 h - Junglepark a la plaça dels Arínsols.
16 h – Ral·li sorpresa. Sortida des del Prat Gran d’Encamp.
17 h – Espectacle infantil ‘1, 2, 3 ...21 la pares’ i festa de l’escuma a
la pl. dels Arínsols.
19 h - Ballada de sardanes amb la Cobla Vents de Riella a la pl.
dels Arínsols.
20 h – Repic de campanes a l’Església de Santa Eulàlia.
21 h – Xaranga Drum Beat. Sortida des de la plaça dels Arínsols.
21 h - Sopar del Jovent – Sortida des de la plaça Arínsols a les 20 h
amb batucada.
22.30 h – Ball de nit amb el grup de versions La Privada al Prat Gran.

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

20
AGOST

TARDES D’ESTIU
amb La cuca de mil colors

15

hores

Ballem la polca i agafem forces pel rock, que ara toquen unes quantes
pessigolles... Ara un vals per descansar. I és que en aquest espectacle
no ens aturem ni un moment!

Dijous 16 d’agost
11 a 13 h - Junglepark a la plaça dels Arínsols.
12 h – Missa de Sant Roc a l’església de Santa Eulàlia. En sortir de
missa, homenatge al padrí i a la padrina més grans d’Encamp.
13.30 h – Dinar popular al Prat Gran.
16 a 19 h - Junglepark a la plaça dels Arínsols.
17 h –Espectacle infantil amb ‘L’últim truc’ i festa de l’escuma a la
pl. dels Arínsols.
18 h – Espectacle per a tots els públics amb DucatiStunt Show als
Arínsols
19 h – Ball de tarda amb l’orquestra ‘Versió Original’ al Prat Gran.
22.30 h – Focs d’artifici a la carretera de les Riberaigües

ENCAMP - Prat Gran

21
AGOST

TARDES D’ESTIU
amb Festa de l’escuma i disco

18

hores

Una festa molt divertida on tots els infants podran gaudir d’un gran
bany d’escuma amb música popular, que farà que la festa sigui més
divertida!

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

27
AGOST

TARDES D’ESTIU
amb Treure el nas

EL PAS DE LA CASA - Plaça de l’Església

15

hores

Has imaginat mai com pot ser la casa d’un parell de pallassos? Com hi
viuen? Què hi fan? Malabars, acrobàcies, música, bromes i un munt de
disbarats que faran que passis una estona inoblidable.

ENCAMP - Prat Gran

28
AGOST

TARDES D’ESTIU
amb Danses esbojarrades

18

hores

La família Trap és l’encarregada d’oferir-vos un espectacle únic, fresc
i dinàmic i molt divertit per a un públic familiar basat en danses i
cançons que fan ballar a grans i xics!

30
AGOST

TARDES D’ESTIU
amb Qui no vulgui pols...

15

hores

Jocs individuals i col·lectius, contes, cançons, danses tradicionals i de
rotllana. Tot el públic participarà d’aquesta divertida festa que finalitzarà amb globus gegants i una guerra de confetis.

AQUEST ESTIU...

22

JULIOL

AQUEST ESTIU...

35a TRAVESSA DE
MUNTANYA D’ENCAMP

8

hores

AQUEST ESTIU...

4-5
AGOST

1

SETEMBRE

DIA DE LA MARE
DE DÉU DE L’ORATORI

11

hores

AQUEST ESTIU...

LA PURITO KIDS i
LA PURITO

tot
el dia

1-2

SETEMBRE

XXXI APLEC
DE LA SARDANA

tot
el dia

