NOTA DE PREMSA
12.06.17

OBERTES LES INSCRIPCIONS PER A LA FORMACIÓ EN MÚSICA I DANSA
DEL DANSÀNEU AIXÍ COM LA VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES PER ALS
ESPECTACLES DEL FESTIVAL
Valls d’Àneu, dilluns 12 de juny.- El Dansàneu amplia enguany la seva oferta formativa incloent
activitats específiques en els itineraris de dansa, música i dansa/música durant la setmana
central del Festival –a partir del 5 de juliol vinent. Coordinades pel músic Adrià Grandia i en
col·laboració amb l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, el Festival de Cultures del Pirineu us
proposa les activitats següents:
Itinerari 1: MÚSICA (a l’ECOMUSEU d’Esterri d’Àneu)
· Dimecres 5 de juliol, a partir de les 10 h: Taller de gralla i timbal a càrrec de Manu Sabaté i
Roger Andorrà (gralles) i Òscar Prats “Titus” (percussió).
· Dijous 6 de juliol, a partir de les 10 h: Taller de percussió a càrrec de Jonás Gimeno
(Saragossa) i Òscar Prats “Titus”.
· Divendres 7 de juliol, a partir de les 10 h: Taller de txalaparta a càrrec dels membres de
Kolpez txalaparta.
· Dissabte 8 de juliol, a partir de les 11 h: Masterclass oberta amb Kepa Junkera. *Cal indicar en
inscriure’s a la classe magistral si els assistents portaran o no instrument.

Itinerari 2: DANSA i MÚSICA (a l’ECOMUSEU d’Esterri d’Àneu)
· Dijous 6 de juliol, a partir de les 10 h: Taller de repertori occità a càrrec del grup Verd e Blu.
· Divendres 7 de juliol, a partir de les 10 h: Taller de repertori occità a càrrec del grup Verd e
Blu.
Itinerari 3: DANSA (al POLIESPORTIU d’Esterri d’Àneu)
· Divendres 7 de juliol, a partir de les 10 h: Taller de formació en danses de la Garrotxa a càrrec
de l’Esbart Marboleny de Les Preses.
· Dissabte 8 de juliol, a partir de les 10 h: Taller de formació en danses de la Garrotxa a càrrec
de l’Esbart Marboleny de Les Preses.

Les inscripcions als tallers i cursos de formació del Dansàneu 2017 es poden realitzar a la seu
de l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu o bé es pot enviar un correu electrònic a l’adreça següent:
Ignasi Ros
ros@ecomuseu.com
Telèfon de contacte: 973 62 64 36
La formació tant en dansa com en música tindrà un cost únic de 5€ per taller complet (matí i/o
matí i tarda).
IMPORTANT: les persones que s’inscriguin als cursos de formació tindran l’entrada gratuïta als
espectacles de pagament programats el mateix dia del taller/curs/classe magistral.
OBERTA LA VENDA ANTICIPADA D’ENTRADES PER ALS ESPECTACLES DEL DANSÀNEU
Igualment el Festival de Cultures del Pirineu programa diverses actuacions en espais d’alt valor
patrimonial i amb aforaments reduïts. És per aquest motiu que alguns dels espectacles del
Dansàneu seran de pagament. A continuació us detallem els preus dels espectacles, dia per
dia:
Dimarts 4 de juliol, a les 20.00 h
Concert d’Artur Blasco a l’església de Sant Pere a Sorpe: 3€ (anticipada) / 5€ (taquilla)
*L’entrada al concert és vàlida per accedir gratuïtament al TASTÀNEU
Dimecres 5 de juliol, a les 20.00 h
Actuació de Verd e Blu (dansa i música occitana) a l’església de Sant Just i Sant Pastor a Son: 3€
(anticipada) / 5€ (taquilla)
Dijous 6 de juliol, a les 20.30 h
Cants i danses del Llibre vermell de Montserrat a l’església de Sant Vicenç d’Esterri d’Àneu: 5€
(anticipada) / 10€ (taquilla)
PREUS DELS ESPECTACLES AMB DOBLES PROGRAMES
Divendres 7 de juliol, a les 20h00
EgurRa & Kolpez xalaparta + Carles Belda & Sanjosex, Càntut a Santa Maria d’Àneu:
5€ (anticipada) / 10€ (taquilla)
Dissabte 8 de juliol, a les 20h00
Esbart Marboleny de Les Preses + Kepa Junkera & Sorginak:
5€ (anticipada) / 10€ (taquilla)
Les actuacions vinculades a les falles d’Alós i de València d’Àneu · Rufaca Folk Jazz Orchestra (1
de juliol) i Món Natura Pirineus (2 de juliol) així com la dansa i música occitana a Sant Joan
d’Isil (8 de juliol) són gratuïtes.

La compra d’entrades anticipades per als espectacles del Dansàneu es pot realitzar físicament
a la seu del Consell Cultural de les Valls d’Àneu o bé enviant un correu electrònic a l’adreça
següent:
Laura Grimau
lauragestio@aneu.org
Telèfon de contacte: 973 626 316
IMPORTANT: els menors de 8 anys tenen entrada gratuïta a tots els espectacles.
SOBRE EL DANSÀNEU 2017: DANSA, MÚSICA I PATRIMONI
Dansa, música i patrimoni. Aquests són els eixos de la 26a edició del Dansàneu. Festival de
Cultures del Pirineu que de l’1 al 9 de juliol vinents portarà dansa i música de qualitat arreu de
les Valls d’Àneu. Els municipis aneuencs d’Esterri d’Àneu, Alt Àneu, Espot i La Guingueta
d’Àneu seran els escenaris d’una renovada proposta artística que busca posar en valor
l’excel·lent patrimoni de les Valls -entès com a artístic i arquitectònic però també natural. Per a
fer-ho, el Dansàneu incorpora noves seus: l’església de Sant Pere a Sorpe, la de Sant Just i Sant
Pastor a Son, la de Sant Joan a Isil o la pròpia església de Sant Vicenç a Esterri d’Àneu, a banda
de la magnífica Santa Maria d’Àneu, ubicada al municipi de La Guingueta, on l’any passat ja es
van celebrar els espectacles centrals del Festival i on enguany es proposen dos dobles
programes, el divendres 7 i el dissabte 8 de juliol, respectivament.
El Dansàneu és un projecte impulsat pel Consell Cultural de les Valls d’Àneu amb el suport del
Departament de Cultura – Generalitat de Catalunya (Direcció General de Cultura Popular,
Associacionisme i Acció Culturals), els Municipis Aneuencs (Ajuntaments d’Esterri d’Àneu, Alt
Àneu, Espot i La Guingueta d’Àneu) i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Compta amb el
patrocini de la Diputació de Lleida (Institut d’Estudis Ilerdencs) i el suport de l’Ecomuseu Valls
d’Àneu i de l’Ajuntament de Sort, a la Vall d’Àssua. Hi col·labora l’Obra Social ‘la Caixa’.
UNA PROPOSTA DE VALOR AFEGIT PER DESCOBRIR LES VALLS D’ÀNEU
El Festival vol anar ‘més enllà del fet purament artístic per convertir-se en una proposta amb
valor afegit que permeti desestacionalitzar el turisme a les Valls d’Àneu, així com un reclam
per a la descoberta d’espais patrimonials d’altíssim valor com són les esglésies d’Àneu, que
s’obriran al públic especialment per acollir les danses i les músiques programades enguany. Un
dels objectius del Dansàneu és ser viscut en família, complementant d’aquesta manera l’oferta
de la que ja és la primera destinació de turisme familiar d’interior a Catalunya. És per aquest
motiu que bona part dels espectacles estan programats en horari de tarda - vespre, amb
l’objectiu de coordinar-se correctament amb l’oferta hostalera de la zona.
AMPLIA L’OFERTA TURÍSTICA DE LES FALLES
La programació s’ha previst enguany com a continuació de la celebració de les falles
pirinenques, tot i que coincidirà de manera volguda amb les baixades de València d’Àneu i
d’Alós que tenen lloc el primer cap de setmana de juliol i on el Festival col·labora per tal
d’ampliar l’oferta cultural del cap de setmana.

NOMS PROPIS DEL FESTIVAL
Noms propis com els de Kepa Junkera i les seves Sorginak (dansa, veu i percussions), Carles
Belda i Sanjosex amb el seu multipremiat espectacle Càntut, l’Esbart Marboleny de Les Preses,
els guanyadors del Premi Delfí Colomé de dansa EgurRa & Kolpez Txalaparta (que mesclen
txalaparta, ball de bastons i circ), la dansa i música occitana de Verd e Blu, la recuperació dels
Cants i danses del Llibre Vermell de Montserrat a càrrec de l’Esbart Dansaire de Rubí, el Cor de
Cambra Francesc Valls i el conjunt instrumental Magister Petrus, la saviesa d’Artur Blasco i
l’explosió de Rufaca Folk Jazz Orchestra són només algunes de les propostes d’un Festival que
suma adeptes fins al punt de convertir-se en una cita imprescindible de l’estiu al Pallars Sobirà.
ACTIVITATS PARAL·LELES
Les activitats paral·leles inclouen aquest any la col·laboració amb la Federació d’Hostaleria de
Lleida i s’explicita amb la celebració de la primera edició del Tastàneu, un maridatge que
oferirà l’Associació de productors del Pallars Sobirà en acabar el concert d’Artur Blasco, a
Sorpe. La gastronomia també serà la protagonista d’un sopar maridatge a l’Hotel Castellarnau,
que es clourà amb l’actuació d’EgurRa.
Igualment el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici se suma enguany al Festival
acollint una exposició de vestimenta i teles de l’Esbart Català de Dansaires. Aquesta activitat
s’inaugurarà el proper dia 1 de juliol, porta per títol De pagès a típic i documenta el recorregut
que entre 1908 i el 1916 va portar a l’Esbart Català de Dansaires a deixar els vestits de carrer i
substituir-los per vestits de pagès, primer llogant-los i més endavant confeccionant-ne en
propietat. La inauguració de l’exposició donarà el tret de sortida al Festival i s’acompanyarà
d’una ballada a càrrec de l’esbart Els Esmolets de Sort.
La tradicional cercavila pels carrers d’Esterri d’Àneu el dissabte 8 a la tarda o la trobada de
gegants pallaresos de diumenge 9 al migdia, que clourà aquesta edició del Dansàneu, són
altres dels incentius d’una proposta que espera aglutinar a l’entorn de la dansa i la cultura
d’arrel públic vingut de tot el país.
MÉS INFORMACIÓ al web oficial del Festival,
www.dansaneu.cat
https://twitter.com/dansaneu
https://www.facebook.com/dansaneu
Berta Palau
berta.palau@comunicantbp.cat
T. 676 638 598

