CAJUN‐W
C
WE ‐ INFO
ORMACIÓ PRÀC
CTICA
HORAR
RIS
DISSABTE C. Cívic Montseny
nització dels talllers (guitarra, ball, acordió)
9.30 Arribaada, presentacció de la músicaa cajun i organ
10.30‐14 tallers d’instrum
ment, amb unaa pausa a les 12
2 (total 3 hore s)
el taller de ball acabaarà abans (totaal 2 hores)
ure. Possibilitatt de fer reservaa a Yumming pizza
p
DINAR: lliu
16.30‐19.3
30 tallers d’insttrument (3 horres)
El taller de ball acabaarà abans (total 2 hores)
DISSABTE VESPRE: Centrre Cívic La Guixxa
e les 20h es proposa
p
fer un
n sopar compaartit. Cadascú porta el que vvol compartir amb la resta de participantts i
A partir de
músics. A les 21h30 es faarà un petit talller de iniciació al ball cajun ooberta a tothom
m i a les 22h co
omençarà el co
oncert‐ball.
ntseny
DIUMENGE: C. Cívic Mon
mbres de “Lâche pas la pâtaate”, es posaraan en pràctica de
10‐13.30: sessió oberta a tots els mússics. Juntamentt amb els mem
es apreses en els
e tallers del dissabte.
d
Tothoom pot trobar eel seu lloc.
forma col.llectiva les pece

DINAR: po
ossibilitat de fer reserva a Larreciclària (www
w.lareciclaria.coom), dinar i so
obretaula cajun
n.

LLOCS
Centre cívvic el Montseny
Av. del Montseny 16, 08500
0
Vic
7 63
93 889 57
http://ww
ww.vic.cat/ccvvic/el‐montse
eny
20mn cam
minant des de
e l’estació o Linea 2 paradaa Habitatges M
Montseny, caada 30mn
Centre cívvic La Guixa
Pla del Maaset s/n, 0850
05 La Guixa
93 885 06
6 81
http://ww
ww.vic.cat/ccvvic/la‐guixa
Linia 5 parada CEIP La Guixa, cada 60mn.
6
Horaris bu
us
http://ww
ww.vic.cat/viu
ure‐a‐vic/mob
bilitat‐seguretat‐i‐emerge ncies/transpo
ort‐urba/liniees‐del‐transpo
ort‐
urba‐de‐vvic
Per dorm
mir (opcional) Alberg Canon
nge Collell, Adreça:
A
Av. Ollímpia, 4, 085
500 – Vic
tl 938 89 49 38
pcional): menú de 10 euro
os +cafès a Y
Yumming pizzza: Remei, 2, 08500 Vic, telèfon 938 83
Dinar de dissabte (op
22 56. Hi ha poques places.
Dinar de diumenge (o
opcional): Lareciclària (ww
ww.lareciclaria
a.com), menú
ú d’aprox 15 euros: Carre
er del Dr. Can
ndi
Bayés, 32
2, 08500 Vic, 669 19 91 62
2. Hi haurà so
obretaula caju
un amb els m
músics

