CAJUN WEEKEND
“ Laisse le bon temps rouler”
Viatge a la Louisiana
amb

LÂCHE PAS LA PÂTATE

6 i 7 de maig 2017
TALLERS de DIATÒNIC, GUITARRA I BALL
6 i 7 de maig - Centre cívic El Montseny

SOPAR COMPARTIT I BALL-CONCERT
6 de maig a partir de les 20h - Centre cívic La Guixa
Organitzen

Col·labora
:

Informació i inscripcions www.ladiatonica.cat/cajun-we

Cap
C de settmana Cajjun amb “Lâche pas
s la pâtate
e”
"Lâche pas la
a patate" ce
elebra 20 anys: música cajun, bluess, zydeco. Se
erà un autèn
ntic viatge a la Louisiana i,
sobretot
s
desccobrireu una
a energiaque
e travessa frronteres. No podreu dir que no heu estat mai al
a país Cajun
n.Hi
haurà
h
7 músiics i amics: un
u fuster dra
apaire a la gu
uitarra, un mestrede
m
Prim
mària al banjo, un viticulttor al trombó
óia
la
a flauta, una paleta al"wa
ashboard" i al
a violí, un accròbata al ba
aix i dos pag
gesos al melo
odió i ales ve
eus. I, sobre
etot,
hi
h haurà les g
ganes de pa
assar-s’ho bé
é: com diuen
n ala Louisia
ana: "Laisse le bon temp
ps rouler" (De
eixa't portar pel
moment!").
m
E
Els podeu escoltar aquí
https://www.y
h
youtube.com/watch?v=aK
KZwjx-7oPo
https://www.y
h
youtube.com/watch?v=N_
_jr17zWWAg
g
FORMAT
F
DE
EL CAP DE SETMANA:
S
DISSABTE
D
C
C. Cívic Monttseny
9.30
9
Arribada
a, presentació de la música cajun i orrganització dels tallers (guitarra, ball, acordió)
10.30-14 talle
ers d’instrument, amb una
a pausa a les 12 (total 3 hores)
el taller de ball acabarà abans (tottal 2 hores)
DINAR:
D
lliure
e. Possibilitatt de fer reserrva a Yumming pizza
16.30-19.30 tallers
t
d’instrrument (3 hores)
El taller de
d ball acaba
arà abans (to
otal 2 hores)
VESPRE:
V
Ce
entre Cívic La
a Guixa
A partir de le
es 20h es proposa
p
fer un sopar co
ompartit. Cad
dascú porta el que vol compartir amb la resta de
participants
p
i músics. A les 21h30 es farà un pe
etit taller de iniciació al ball cajun oberta
o
a toth
hom i a les 22h
2
començarà
c
el concert-ball.
C. Cívic Montseny
DIUMENGE:
D
10-13.30: sesssió oberta a tots els mú
úsics. Juntam
ment amb elss membres de
d “Lâche pa
as la pâtate”,, es posaran
n en
pràctica
p
de fo
orma col.lectiva les pecess apreses en
n els tallers del
d dissabte. Tothom pot trobar el seu
u lloc.
DINAR:
D
posssibilitat de ferr reserva a Lareciclària (w
www.lareciclaria.com), diinar i sobreta
aula cajun
ELS
E
TALLER
RS:
Taller
T
acordió (20 place
es): descobe
erta de les especificitats
e
s de la músicca cajun al voltant
v
de 3 o 4 peces tw
wosteps
s
i vals. L
La tècnica de
e l’acordió zyydeco estarà
à també al prrograma (mà
à dreta i esquerra).El taller està destiinat
a nivells mitjà
à i avançat. Se seguirà el mètode proposat pe
el professor (d'orella o amb
a
partiture
es) i es farà en
frrancès, amb l’ajuda d’un traductor si cal. Es dema
ana autonom
mia per facilittar el seguim
ment del tallerr.
Taller
T
guitarra (12 place
es): Repertorri cajun i cantt.
Taller
T
ball (3
30 places): El
E taller de ba
all es farà am
mb música en
n directe de la resta delss membres de “Lâche pas
s la
pâtate”.
p
El prrograma inclou el two-ste
ep tradiciona
al, el vals ca
ajún, figures de jitterbug i una dansa
a en línia prò
òpia
del
d blues caju
un.
Els
E tallers Ess faran al centre cívic el Montseny.
M
A del Montsseny 16, 0850
Av.
00 Vic
El
E concert E
Es farà al cen
ntre cívic la Guixa,
G
Pla de
el Maset s/n,, 08505 La Guixa
G
Per
P dormir (o
opcional) Alb
berg Canong
ge Collell, Ad
dreça: Av. Olímpia, 4, 085
500 – Vic
tl
t 938 89 49 38
Dinar
D
de dissabte (opcio
onal): menú de
d 10 euros +cafès a Yu
umming pizza
a: Remei, 2, 08500 Vic, telèfon 938
8 83
22
2 56. Hi ha p
poques place
es.
Dinar
D
de diumenge (opccional): Larecciclària (www
w.lareciclaria.com), menú
ú d’aprox 15 euros: Carre
er del Dr. Ca
andi
Bayés,
B
32, 08
8500 Vic, 66
69 19 91 62. Hi haurà sob
bretaula caju
un amb els músics
m

