OCTUBRE 2017
Benvinguts a MARBOLENY
L'ENTITAT
El Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny (CCTP), és una associació i entitat sense ànim de
lucre que treballa des de l'any 1976 en la recerca, l'estudi i la divulgació de la dansa i la música d’arrel
tradicional.
Els fins de l'associació, recollits en els seus Estatuts són:
1. Conèixer, divulgar i promocionar per mitjà de la dansa i de la música tradicional i popular, la cultura
tradicional popular del nostre país i d'altres.
2. Promoure la cultura tradicional i popular a través de les diferents seccions de l'entitat.
El CCTP Marboleny es vertebra en:
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Actualment, Marboleny està integrat per uns 200 membres, majoritàriament per nens, joves i amics de la
comarca de La Garrotxa

L'ESBART MARBOLENY


MARBOLENY ESCOLA .- A partir de danses tradicionals catalanes, es proposa un treball corporal
més ampli que inclou tècnica de dansa i repertori d'arrel tradicional i altres aspectes relacionats
amb la música, la rítmica i l'expressió corporal.



MARBOLENY JOVE. - Treballa repertori i tècnica de dansa catalana d'arrel tradicional, convertintse un element d'expressió artística i d'identitat personal i col·lectiva. Essent la continuació natural
de Marboleny Escola, es treballen també aspectes de música, rítmica i expressió corporal.



COS DE DANSA.- Amb dansaires ja formats i consolidats, es treballen repertoris tradicionals, així
com noves creacions, sempre a partir del llenguatge de la dansa catalana d'arrel tradicional.

A més de la vessant artística, en totes les etapes es fa un constant treball de sensibilització a partir de la
música i la dansa contribuint al desenvolupament i educació dels infants i joves.

GRUP DE RECERCA FOLKLÒRICA DE LA GARROTXA
Creat al 1992 amb l’objectiu de treballar i aprofundir en els diferents àmbits de la recerca i estudi folklòric
en l’àrea d’influència de la comarca de La Garrotxa. Ha treballat especialment en els àmbits de les danses
vives i de les músiques de tradició oral.

L'ÉSDANSA. Festival de la dansa d'arrel tradicional de Les Preses
Consolidat com un dels esdeveniments de cultura tradicional i popular més importants de Catalunya i un
dels referents de la producció i difusió de la dansa d'arrel tradicional.
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INICI CURS 2017 - 2018
A partir del 3 d'octubre, l'espai de dansa obre les portes a tots als que continueu i a tots als que comenceu.
Esperem que el nou curs sigui no només pels nens i joves, sinó també per a les famílies una experiència
positiva, enriquidora, de sentiment d'identitat col·lectiu, social i cultural.. Marboleny és la vostra casa...
Des de Marboleny, la nostra intenció és contribuir i seguir contribuint i col·laborant positivament en el
desenvolupament i creixement dels vostres fills i joves.

INSCRIPSCIONS Curs 2017 - 2018

MES DE PROVA GRATÜIT

El període d'inscripcions, romandrà obert al llarg del curs.
El primer mes, sigui quin sigui, es un període de prova gratuït. Un cop passat el mes de prova, us donarem
la fitxa d’inscripció, l'autorització d'activitats 2017-2018 i l'autorització d'us d'imatges, per tal que pugueu
omplir-les i puguem donar d’alta el ballador.

HORARIS Curs 2017- 2018
P4. LLUNA. Dimarts de 18:00h a 19:00h
P5 i 1r. SOL. Dimecres de 18:00h a 19:00h
2n i 3r. CASCAVELLS. Dijous de 18:00h a 19:00h
4t i 5è. ESPARDENYES. Dijous de 18:00h a 19:00h
6è i 1r ESO. ESCLOPS. Dimarts de 17:30h a 19:00h
2n i 3r ESO. BASTONS. Dimarts de 19:00h a 20:30h
4t ESO, 1r i 2n Batx. MARBOLENY JOVE. Dimecres de 20:00h a 22:00 i Divendres de 21:00h a 23:00h
COS DE DANSA. Divendres de 19:00h a 21:00h

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

LLUNA
De 18:00 a 19:00

SOL
De 18:00 a 19:00

CASCAVELLS
De 18:00 a 19:00

COS DE DANSA
De 19:00 a 21:00

ESCLOPS
De 17:30 a 19:00

MARBOLENY JOVE
De 20:00 a 22:00h

ESPARDENYES
De 18:00 a 19:00

MARBOLENY JOVE
De 21:00 a 23:00h

BASTONS
De 19:00 a 20:30

QUÈ CAL PORTAR ALS ASSAJOS
Només cal que porteu roba còmode. Durant el mes de prova, podeu fer l’assaig amb mitjons.

Marboleny disposa del servei continuat i gratuït "Banc de
sabates d'assaig", per tant després del mes de prova podeu
demanar a l'oficina un parell de sabates d'assaig, si us cal.
A mesura que vagin creixent i necessitin un altre número, porteu
les que no feu servir i sol·liciteu un altre parell de sabatilles
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QUOTES BALLADORS i/o SOCIS CCTP MARBOLENY
Quotes vigents socis i balladors


Les quotes es passaran a principis de cada mes. Recordeu que anem a mes vençut.



A la primera quota del curs, s'hi suma l'assegurança anual (només per balladors)
1 soci i/o ballador

22,50 € /mes

2 socis i/o balladors

43 € /mes

21,50 € / Ballador

3 socis i/o balladors

61,50 € /mes

20,50 € / Ballador

4 socis i/o balladors

78 € /mes

19,50 € / Ballador

Assegurança anual

22,50 € /any

Atenció públic i Contacte
El nostre horari d'atenció és:


De DILLUNS a DIVENDRES de 9:00 a 14:00



De DIMARTS a DIVENDRES de 17:00 a 19:00

Pots contactar amb nosaltres:
972 693 485
marboleny@marboleny.cat
Els monitors de cada grup i el personal d'oficina estem per atendre-us:
OFICINA

Belén Zamora

LLUNA

Pep Garcia

SOL

Maria Punti i Pep Garcia

CASCAVELLS

Marta Mercader i Laia Danés

ESPARDENYES

Joana Vila

ESCLOPS

Cristina Soler

BASTONS

Joan Naspleda i Cristina Soler

MARBOLENY JOVE

Xevi Herrero i Pep Garcia

COS DE DANSA

Pep Garcia i Xevi Herrero

No deixis de visitar els següents enllaços.
www.marboleny.cat
www.facebook.com/marboleny
twitter.com/marboleny
www.instagram.com/marboleny
vimeo.com/marboleny
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AGENDA D'OCTUBRE
La GALA DE LES PRESES de l'11 al 15 d'octubre.
La comissió de festes ja té a punt el nou programa de la Gala de les Preses.
Balladors de Marboleny Jove i Cos de dansa ballaran el Ball de les Cintes de Les Preses i algunes
balladores del Grup de Bastons participaran en el Ball de la Granota i dels Calabotins.
Dijous 12 d'octubre a 2/4 de 6, a la plaça Major:


Ball de les Cintes de Les Preses.



Ball de la Granota i dels Calabotins.



Ball dels Gegants.

FIRA SANT LLUC. 14 i 15 d'octubre
ACTUACIÓ DELS GRUPS ESPARDENYES, ESCLOPS, BASTONS amb MARBOLETS
El dissabte 14 i el diumenge 15 d’octubre a Olot se celebra la Fira de Sant Lluc. Entre les moltes activitats
que s’han organitzat al centre d’Olot hi ha la Fira d’Entitats, instal·lada a la Plaça Major. Serà un cap de
setmana per compartir amb altres entitats de la comarca que com nosaltres fan algun tipus d’activitat
social, cultural,...
Marboleny, com en anteriors edicions, fem una activitat conjunta amb l’Esbart Olot i Ofolk per donar, entre
tots i tots plegats, més visibilitat a la dansa tradicional i popular a la Garrotxa.
El diumenge 15 d'octubre a les 17:00h de la tarda a la Plaça Major d'Olot, actuació dels grups
ESPARDENYES, ESCLOPS i BASTONS.
Després de l'actuació dels grups de l'Esbart Marboleny i conjuntament amb la resta d'entitats s'han
organitzat uns tallers participatius, que convidaran i animaran a tots a ballar i passar-ho bé.
Us convidem a tots els balladors, famílies i
amics de Marboleny a acompanyar i animar
als grups de l'Esbart que actuen el diumenge
a les 17:00h a la Plaça Major.
També us animem a venir i ballar en els
tallers participatius que començaran després
de l'actuació de l'Esbart Marboleny.

20FIRA MEDITERRÀNIA de Manresa

Del 5 al 8 d’octubre de 2017

Durant la inauguració de la Fira Mediterrània de Manresa s’anunciarà el guanyador del 2n Premi Delfí
Colomé. Serà el dijous 5 d’octubre a les 19:30h a la Llotja de la Fira. El projecte guanyador s’estrenarà a
l’Ésdansa 2018.
La Fira Mediterrània se celebrarà aquest cap de setmana, del 5 al 8 d’octubre. Us animem a anar-hi!!
Podeu trobar tota la informació a firamediterrania.cat/ca

REUNIÓ VALORACIÓ ÉSDANSA 2017

28 d'octubre de 2017 a les 16:00h

Tots que heu col·laborat com a voluntaris per fer realitat l'Ésdansa, esteu convidats a participar en la
reunió de valoració. Lloc: Espai de dansa. Hora: 16:00 de la tarda

...BENVINGUTS!!!
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