
Ajuntament dels
Poblets

Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - juny 2017

DIVENDRES, 2 DE JUNY.- 20:45 H. BAR TEMPTACIONS.
JAZZ & BLUES

Mar - T
Dintre del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec del
quartet  de  la  Marina  Alta,  Mar  -  T. El  grup  està  format  per  guitarra,
contrabaix, bateria i veus que, de segur, ens faran gaudir amb estils com
Bossa Nova, Swing i altres ritmes més actuals. La seua actuació serà al bar
Temptacions, a l’avinguda Mestre Vicent.

DIVENDRES, 9 DE JUNY.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS DE LA MARINA ALTA

Els components del grup Adama són pintors, escultors, fotògrafs, etc. Són
persones que senten l’art per damunt de tot. Presenten la seua obra a través
de diferents manifestacions artístiques i viuen l'art en qualsevol situació, ja
siga en galeries com al carrer decorant les façanes i respirant un aire vestit



de llum intacta, no usada.
Uns  busquen  reflectir  la  realitat  exacta  tenyida  d'emoció,  d’altres  la
transformen en aqueixa exploració del color a través de materials diversos
trencant  els  motles  entre  la  imaginació  i  la  realitat  quotidiana.
Aquesta diversitat que tenen sobre l’enfocament, sobre la forma peculiar
d'indagar  en  la  realitat  és  el  que  fa  ser  un  grup  original  en  el  qual
s’enriqueixen mútuament compartint les noves creacions en la recerca de
l’obra perfecta. 
Ells  són  una  colla  d’artistes  compromesos  amb  l'art  en  totes  les  seues
dimensions, formant un grup obert a les noves tendències i a altres formes
de difondre qualsevol tipus d’art.
En aquesta ocasió podrem gaudir, ací als Poblets, de 30 obres de quinze
dels components del col·lectiu Adama.

Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició
romandrà fins el 25 de juny.

HORARI: Inauguració: divendres 9 de juny 19 h.
Dilluns a divendres: de 17 h. a 20 h.
Dissabtes: de 10 h. a 13 h.

DIVENDRES, 9 DE JUNY.- 20:45 H. BAR ANEM DE TAPES.
JAZZ & BLUES

A Voreta Jazz
També en l’àmbit del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, actuació
del grup  A Voreta Jazz  amb un estil  de  Latin Jazz  i  ritmes llatins amb
improvisacions pròpies del jazz nord-americà. Sentirem l’energia positiva
dels  Mambo, Cha cha cha  o el Songo. Destacar la música d’autors com
Poncho Sánchez, Ed Calle i Mario Bauzà. Serà al bar Anem de tapes, plaça
del Castell.

DIMECRES, 14 DE JUNY.- 20:30 H. AUDITORI MUNICIPAL.
MÚSICA DE BANDA

“Wiggertaler Blaskapelle” Suiza

Concert de música lleugera internacional a l’estil Brassband a càrrec de la
“Wiggertaler Blaskapelle” Suïssa. Dirigits per Theres Müller-Tanner.



Entrada gratuïta.

DIVENDRES, 16 DE JUNY.- 20 H. RECINTE ESCOLAR DEL CEIP.
FESTA ESCOLAR

FESTIVAL fi de curs 2016/17
Organitzat pel CEIP Ausiàs March, participaran totes les aules del Centre.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament dels Poblets.

Entrada lliure.

DIVENDRES, 16 DE JUNY.- 20:45 H. CAFETERIA ANDREU.
JAZZ & BLUES

Setla Dixi Quartet
Dintre del  5é Circuit de Música als bars dels Poblets, actuació a càrrec
del grup  Setla Dixi Quartet. Aquesta banda està formada per músics de
proximitat on interpreten un jazz al més pur estil primitiu de New Orleans
passant  per  temes i  formes de l’època del  Swing clàssic. Actuaran a la
cafeteria Andreu, carrer Joan Martorell.

DIVENDRES, 23 DE JUNY.- 20:45 H. BAR ALMADRAVA.
JAZZ & BLUES

Silvia Peña Jazz Quartet
“Chanson a la manouche”

Dintre del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a càrrec de
Silvia Peña Jazz Quartet.“Et volia”, és el nou projecte musical encapçalat
per  la  cantant  Silvia  Peña. Es  tracta  d’un  repertori  basat  en  la  cançó
francesa  dels  períodes  1930-60  de  grans  compositors  com  Maurice
Chevalier, Henri Salvador  o l’admirada  Edith Piaf. Tot açò amanit amb
arranjaments propis i la sonoritat i el llenguatge del jazz “Manouche”. Serà
al bar Almadrava, Partida Platja Almadrava, carrer 1-D.



DISSABTE, 24 DE JUNY.- 21.30 H. PLATJA DE L'ALMADRAVA.
FOGUERES DE SANT JOAN

Sopar  popular  de  Sant  Joan,  vora  la  mar,  al  costat  de  la  pedra  del
Salvador, i revetla fins la matinada amb orquestra.
La filà mora  Alamar, que ostentaran la capitania enguany, junt amb el
Consell  Moro  i  Cristià,  són  els  encarregats  de  l’organització  de
l’esdeveniment.  N’hi  haurà  entrepans  de  truita  i  tomacat (a  preus
populars) i  servei  de bar.  Els  organitzadors  obsequiaran  als  participants
amb dolços i mistela.

Amb la col·laboració de l’Ajuntament dels Poblets.

DIVENDRES, 30 DE JUNY.- 20:45 H. BAR GLADIS.
JAZZ & BLUES

Gatos Revoltosos Gipsy
Swingers

Com a cloenda del 5é Circuit de Música als bars dels Poblets, concert a
càrrec del quartet  Gatos Revoltosos Gipsy Swingers. El grup està inspirat
en  les  formacions  dels  anys  30,  tant  en  la  vessant  del  Swing de  Duke
Ellington i  Count  Basie  com el Jazz  Manouche de  Django Reinhart.
Actuaran al Bar Gladis, camí Guadiana, 13.

Atenció a l’horari dels concerts:

1r passe:    20:45 / 21:30 hores.

Descans

2n passe:    22:00 / 22:45 hores.

ORGANITZA: Regidoria de Cultura.
COORDINA: Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.



PATROCINA: Ajuntament dels Poblets.


