Ajuntament dels
Poblets
Regidoria de Cultura
PROGRAMACIÓ CULTURAL - octubre 2018
DIVENDRES 5 D’OCTUBRE.- 20 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓ COL·LECTIVA

“The Place where we are”

Graciela Gómez, Kass, Karl Trompert,
Amparo Kah, Juana Segura Morillas
“El lloc on habites” és el títol de l’exposició del col·lectiu d'artistes
Almadrava Art. En esta nova ocasió es reunixen per sisena vegada amb
l’únic propòsit d'activar i estimular entre si el nexe comú que els unix:
l'Art.
Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició
romandrà fins el dia 20 d’octubre.
HORARI:
Inauguració:
Dilluns a divendres:
Dissabtes:

divendres 5 d’octubre 20 h.
de 17 h. a 20 h.
de 10 h. a 13 h.

Diumenges i festius:

tancat.

Entrada lliure.
DISSABTE 6 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA
Campionat Infantil del 3r Torneig de raspall 9 d’Octubre.
-20 H. AUDITORI MUNICIPAL. MÚSICA POP

en concert

Interpretarà els temes del seu darrer treball Ciutat a cau d’orella i altres
cançons.
Entrada gratuïta.
DIUMENGE 7 D’OCTUBRE.- 20 H. AUDITORI MUNICIPAL.
JAZZ & BLUES

en concert

L'herència revisitada.
Els Dolç Tab Jazz engeguen un nou projecte amb un perfil musical més
actual, arrodonit per la professionalitat i riquesa dels components del grup
que encapçala Josep Alemany amb la seua dolçaina. La sonoritat d’este
instrument ens retraurà melodies molt nostres com: No en volem cap o El
tio Pep se’n va a Muro, o també Ramonet si vas a l’hort, La manta al coll,
La Muixeranga on es fonen diferents ritmes (folk, jazz, etc.) arribant a ser
una frescor un tant avantguardista. Un passat musical que per mitjà del seu
enginy es reformulà en un nou so, en una identitat pròpia que no ha deixat
mai d'experimentar sucoses i enriquidores sinergies.
Componen la banda:

Josep Alemany
Mariano Steinberg
Enrique Padrón
Ricardo Osormo
Lolo García
Isaac Martín

Dolçaina
Bateria, percussions
Piano, teclats
Baix
Saxo i flauta
Guitarra elèctrica

Entrada gratuïta.
DIMARTS 9 D’OCTUBRE.- 09:30 H. CARRER SANT JOSEP.
PILOTA VALENCIANA.
Tres partides de pilota en la modalitat de raspall. Partida de raspall juvenil.
Després es disputarà el 3r i 4t lloc del torneig. A partir de les 12 hores, gran
final del 3r Torneig de raspall 9 d’Octubre.
Organitza:

Regidoria d’Esports i Club de Pilota Valenciana.

-10.00 H. PER TOT EL POBLE. MÚSICA FESTERA.

-14.00 H. PARC MUNICIPAL (front poliesportiu) DINAR POPULAR.
L’acte principal de la commemoració del "Nou d'Octubre" d’enguany és,
sens dubte, el dinar popular d’un suculent:

Arròs amb fesols i naps
Els interessats a participar a l'acte hauran d'inscriure's en el vestíbul de
l'Ajuntament i arreplegar el seu tiquet corresponent, tenint opció a un plat
d'arròs. (Hi haurà servei de bar a preus populars).
Termini d’inscripcions: fins dijous 4 d’octubre.
NOTA:

És totalment gratuït per a aquelles persones que formen
part del Padró Municipal d’Habitants dels Poblets.

Durant el dinar, actuació de música popular valenciana i festera a càrrec de:

Interpretaran peces de música de banda i festera com pasdobles, boleros,
polques, fandangos, marxes Mores i Cristianes, etcètera.

DIVENDRES, 26 D’OCTUBRE.- 19 H. CASA DE CULTURA.
EXPOSICIÓ DE PINTURA

presenta

El matrimoni format pel Dr. Dimitrie Hatman i Maria-Lia Hatman (19191997), naturals de la Conca del Ruhr (Renania-Wetsfalia, Alemanya) van
viure els darrers anys de la seua vida al nostre poble, Els Poblets. Dimitrie
tenia en la pintura l’escapament necessari per desconnectar de la seua
professió, la ciència i la medicina. Mentrestant, Maria-Lia disposava del
reconeixement, la saviesa i l’afecte del món artístic considerant la seua
obra (retrats, bodegons, etc.) estar dins la tendència de l’impressionisme,
amb colors clars i lluminosos. Així doncs, Maria-Lia crea una pintura més
lliure, sense tractar d'ocultar les seues pinzellades fragmentades. Les seues
exposicions han traspassat fronteres com: Bèlgica, Alemanya, Romania,
Holanda, Espanya. Ara tindrem la sort de gaudir-la ací, als Poblets.
Durant la inauguració es servirà vins del país i uns canapès. L’exposició
romandrà fins el 10 de novembre.
HORARI:

Inauguració:
Dilluns a divendres:
Dissabtes:

divendres 26 d’octubre 19 h.
de 17 h. a 20 h.
de 10 h. a 13 h.

ORGANITZA:
COORDINA:
PATROCINA:

Regidoria de Cultura.
Mancomunitat Cultural de la Marina Alta.
Ajuntament dels Poblets.

