36

DISSABTE 21 D’OCTUBRE DE 2017

SARDALLEIDA

www.sardalleida.cat
comunicacio@sardalleida.cat

Alguaire ja te apunt el programa
per la 23à Nit de la Sardana
‘Tocats per la Sardana’, un obra de teatre infantil iniciarà la jornada
MARC ROVIRA
@guineu
Redacció

La Nit de la Sardana, un certament
organitzar per la Federació Sardanista de les Comarques de Lleida
i que serveix per reunir tot el sardanisme de la demarcació i així
cloure la temporada de concursos
i premiar les entitats i persones
que han treballat per la sardana el
darrer any, i que aquest any arriba
a la 23à edició. Així doncs, el 18
de novembre, al casal Esbart Bell-Camp d’Alguire, a partir de les
19.00h és podrà veure una representació de teatre infantil anomenada ‘Tocats per la Sardana’ que
han preparat els nens i nenes que
fan el taller de teatre infantil de la
població, amb la participació dels
Amics de la Sardana d’Alguaire.
Amb guió i direcció de ‘Lo tReato
d’Alguire’ realitzaràn un muntatge
teatral on mitjançant la narració
d’un conte, explicaran l’origen de
la sardana, i el seu camí al llarg de
les diferents èpoques històriques.
Un espectacle que barreja danses,
humor, història i música.
Després arribarà l’hora dels guardons a totes les colles que han participat al 43è Campionat de Colles
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Sardanistes de la Terra Ferma i seguit un concert de sardanes amb la
Bellpuig Cobla.
Un dels moments més esperat,
serà el lliurament dels Premis
Sardalleida i Rotllana, quant tot
just s’acabarà el còctel amenitzat pel grup de batucada ‘Petebé
d’Alguire’. Els premis son un reconeixement a la tasca de difusió,

en qualsevol àmbit de la sardana,
el premi Sardalleida, més encarat
a una figura de les nostres terres
i el premi Rotllana a una figura
mediatica d’àmbit més nacional
català.
No hi podia faltar el sopar, que és
farà al mateix casal i durant el qual
és realitzarà el lliurament del Premi ‘Sarda Què’, que la Federació

va engegar aquest any durant el
concursos de sardanes. Tot seguit
el que ja comença a ser tradició, és
realitzarà la 4a Gimcana Jove Nit
de la Sardana amb concurs de colles improvisades i desordenades i
moltes sorpreses més.
No seria una nit de la sardana,
sense sardanes. La Bellpuig Cobla realitzarà una ballada i on

Les sardanes repeteixen a la Festa dels Súpers

La cobla Contemporània torna a mostrar la faceta més moderna de la dansa
Els Dimoniets i els Petits Dimoniets, de Lleida participaran en l’acte

La sardana i la cobla tornen a la
Festa dels Súpers, aquest cap de
setmana. Com en edicions anteirors, serà la cobla Contemporània

la cobla
Contemporània
s’encarregarà de
la música
que s’encarregarà de la vessant
musical de l’exhibició de rotllanes alevines, infantils i juvenils, al
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migdia, i oferirà també, a la tarda,
una ballada a prop de la Torre Calatrava. L’exhibició permetrà ensenyar a tots els nens i famílies,
el món de la sardana i les colles.
La ballada, oberta a tothom, s’ha
avançat per a que no coincideixi
amb el darrer espectacle de la
jornada de dissabte. Entre les colles que hi participaran seran els
Petits Amunt i Crits, de Terrassa,
els Petits Dimonients de Lleida,
els Dimoniets, també de Lleida, la
infantil Petita Blanca Espurna, de
Sitges, i la juveni Cors Juvenils de
Terrassa.

es podrà veure una exhibició de
Colles Improvisades. Aquest any
també és donarà un premi a la
millor imatge de la nit, on els que
hi vulguin participar ho podran
fer a través de les seves xarxes
socials amb el hashtag #NitSardana2017. Però aquí no s’acaba
tot, continua la festa amb moltes
sorpreses i discomòbil.

La tercera
eliminatòria de La
Sardana de l’Any, al
desembre
La votació de la 3a eliminatòria
del concurs ‘La Sardana de
l’Any’ tindrà lloc, finalment, el
cap de setmana del 22, 23 i 24
de desembre. Els problemes
tècnics que van deixar inoperatives tant la pàgina web
de la Confederació com la del
mateix concurs van fer impossible la votació i l’organització
ha decidit aplaçar-la. Es guardaran en canvi, els vots rebuts
a través del contestador o de
les emissores de ràdio que han
emès l’eliminatòria, de manera que serà una eliminatòria
com les anteriors.

