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Dimecres 23
Festa de l’Horta de l’Hospital.

Dissabte 26
Festa del Culubret.

Diumenge 27
A 2/4 de 12 del migdia, a la
placeta baixa de la Rambla,
actuació de la Colla Castellera
de Figueres.

Dilluns 28
Revetlla de Sant Pere
a partir de les 10 de la nit,
a la plaça de Catalunya.

Gran revetlla popular amb
Màgics, Montecarlo i Go.

Organitza: Ajuntament de
Figueres i Organitzacions
artístiques Montsol.
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Divendres 2
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla Els
Rossinyolets.

Dissabte 3
Festa de l’Horta de Capallera.

Divendres 9
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla Vila de la
Jonquera.

Dissabte 10
Festa del Juncària Parc Bosc.

Divendres 16
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla Genisenca.

Dimarts 20
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de Los Krokodillos.

El so de Los Krokodillos prové
d’una barreja eclèctica de
personalitats i influències,
unides per la passió com-
partida pel Jazz de Nova
Orleans dels anys 20 i que
combina ritmes que mar-
quen els peus.

Fundat pel bangista Mikha Violin, i ara
amb base a Barcelona, el grup inclou
músics d’Austràlia, Anglaterra, Japó,
Rússia i Espanya.

Dimecres 21
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de The King Revelers.
The King Revelers és una banda de
blues, formada l’any 2000, amb la
intenció de compartir amb tothom la
seva passió pel blues. Els seus concerts
són una combinació de blues de
Chicago i Texas, amb tocs de
rhythm&blues i rock&roll dels 50. Fan
versions d’alguns dels millors repre-
sentants d’aquesta música com:
Muddy Waters, Little Walter, Big
Walter, Howlin’ Wolf, i tants d’altres.

Dijous 22
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep Pla,
Nit de Cantautors Empordanesos amb:
El Gato - Sant Pere Pescador
Robert Molina - Figueres
Lakaste - Figueres
Jordi Rubau - Roses
En els darrers temps, el concepte de
denominació d’origen és un valor afe-
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git a considerar. Com que la nostra
comarca és prolífica a la creativitat,
també ho és conseqüentment en el
vessant musical. Dins la programació
de Gresca a la Fresca, com cada any,
guardem una nit als Nostres
Cantautors. Alguns ja més arrelats i
d’altres més novells, però tots amb
una pinzellada genuïna.

Divendres 23
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla Ciutat de
Girona.

Dissabte 24
Festa del Rally Sud
Festa de les Vivendes del Parc.

Dimarts 27
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de Gospel Colours.
Gospel Colours és un grup coral for-
mat per cinc cantants acompanyats
per un pianista. Els integrants d’aques-
ta formació porten una llarga trajectò-
ria dins el món del gospel i han actuat
com a solistes en diferents països com
els Estats Units, França o Itàlia. El
repertori abasta des del gospel tradi-
cional fins a peces de gospel contem-
porani.

dimecres 28
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de Narcís Perich i la
Caravana de la Bona Sort.
Narcís Perich i la Caravana de la Bona
Sort! Després d’un mogut any 2009 en
què van iniciar la seva gira per dife-
rents places i carrers de caps de comar-
ca de Catalunya, i que els va dur a fer
26 concerts. Ofereixen un concert de
folk-pop, amb cançons alegres i també
cançons que parlen de “pistolers soli-
taris, i d’homes que cavalquen i que
van deixar que el seu amor s’allunyés”.
Concert que també servirà per presen-
tar a Figueres el seu nou disc.

Dijous 29
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de La Colla Dolça Tardor.
L´associació La Colla Dolça Tardor, està
formada per integrants de totes les
edats (dels 4 als 84 anys), que crea
espectacles musicals (en playback) i és
a l´estiu, dins la programació Gresca la
Fresca, que estrenen el seu nou espec-
tacle i enguany ho fan amb Brodway,
un espectacle musical de pel·lícula.

Divendres 30
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla Principal
d’Olot.
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dimarts 3
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de The Tines.
El tribut que fan The Tines a Tina
Turner no és fàcil. Es requereix, a més
d’una veu potent, una gran presència
escènica. El grup The Tines ho aconse-
gueix amb un espectacle en el qual
quatre veus uneixen les seves forces
per interpretar els clàssics, que aques-
ta fabulosa artista ha fet seus des de la
dècada dels seixanta fins a l’actualitat.
A més de la qualitat musical, The Tines
ofereix un magnífic espectacle visual
ple de força, bon gust, elegància i
sobretot bona música.

dimecres 4
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, cantada d’havaneres amb La

Garota d’Empordà.
La Garota d’Empordà es
fundà l’any 1990, ara fa
vint anys, de la mà de
l’acordionista figuerenc
Xavier Falgarona que,

al llarg demés de vint anys, ha dedicat el
seu treball a la música i cançó popular i
molt especialment l’empordanesa. La
barca, el mar, la taverna en són l’espai;
l’havanera n’és el centre amb valsos
mariners, sardanes cantades, cançó pica-
resca, de taverna i d’altres, ambmelodies
i ritmes d’ultramar com l’havanera, el
tango o el bolero.

dijous 5
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de l’Orquestra Simfònica
Essex Youth Orchestra
La Essex Youth Orchestra (EYO) és una
orquestra composta per joves músics
molt avançats. Els seus membres, tots
molt joves, han ofert recentment con-
certs instrumentals a Polònia, França,
Itàlia i Edinburg.
L’actual director és Robin Browning.

divendres 6
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla Foment del
Montgrí.
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dimarts 10
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació de Slainte.
Slainte pren el seu nom del famós
brindis gaèlic i significa “salut”, tant
en irlandès com en escocès. És un
espectacle celta amb cançons i temes
instrumentals d’Irlanda i Escòcia,
acompanyat del ball.
La formació neix el 1993, i des de lla-
vors ha rodat per nombrosos escenaris
tant catalans com d’arreu. És, sense
cap mena de dubte, el grup més veterà
dins l’anomenada música celta a
Catalunya.

dimecres 11
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació del grup Bananna

Beach. La rumba catalana és
un estil musical originari

de la comunitat gita-
na de Barcelona i
amb influències de
nombrosos estils,
que va reeixir pode-

rosament entre els calós catalans allà
als anys seixanta i que no han deixat
de sonar en balls d’envelats i de festa
major. Aquest jove grup de músics
de casa nostra que s’anomenen
Bananna Beach interpreten la rumba
catalana de manera extremadament
festiva.

dijous 12
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació del grup La Conya en
Bicicleta.
Amb l’espectacle Hola i adéu-siau,
aquest grup figuerenc ens explicarà un
any més mil i un acudits.
....Un borratxo li diu a l’altre: No
beguis més que t’estàs tornant borrós.

divendres 13
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla Cervianenca.

dimarts 17
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació del grup de dansa CRANE
d’Uganda (grup participant en el
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Festival Internacional de Música i
Dansa de les Preses).
Uganda se situa a la regió dels grans
llacs, on neix el riu Nil. La capital és
Entebbe, i és aquí on es troben els fona-
ments d’una música, els sons nous de la
qual sorprenen en un país ple de tradi-
cions. Abrigats sota els seus barrets de
palla, els músics del Conjunt Folklòric
Crane s’entusiasmen amb flautes de
fusta, tambors coberts de cobre o pell,
tota mena de xilòfons, instruments de
corda semblants a una trompa i ballarins
i ballarines ballen al so d’aquesta música
amb les seves faldilles de cotó acolorit.

dimecres 18
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, actuació del grup de dansa
ESQUIMALS ERGYRON de la
REPÚBLICA DE TCHOUKTCHOUCKA –
KAMTCHATKA (grup participant en el
Festival Internacional de Música i
Dansa de les Preses).
Aquest país, construït sobre el gel,
sembla penjat del cap de Sibèria als
mapes de geografia, entre el mar
d’Okhotsk i el mar de Bering. Els habi-
tants d’aquest regne d’estepa i gel són

esquimals, pescadors de salmó, foques
i balenes blanques. Aquest poble amb
nom de somni i de fred prové originà-
riament de l’Àsia Central i Mongòlia.
Totes les danses són com oracions, coor-
denades per codis simbòlics. Els balla-
rins, vestits amb abrics o amb vestits de
pell de ren i calçats amb les torbosa, les
botes tradicionals amb sola de pell de
foca, ballen al ritme dels tambors.

dijous 19
A les 10 de la nit, a la plaça de Josep
Pla, música amb l’humor i l’harmònica
de Pere Macau.
Una peça musical amb l’harmònica...
un acudit. Un acudit... i una peça musi-
cal amb l’harmònica. Ben segur que
aquesta combinació ens acompanyarà
i ens farà gaudir d’una nit d’estiu a
l’aire lliure.

divendres 20
A les 10 de la nit, a la Rambla, audició
de sardanes amb la Cobla La Bisbal
Jove.

dissabte 28 i diumenge 29
Festa de Vilatenim.
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dissabte 4

Festa del Barri de la Presó.

dijous 9 i fins al diumenge 12

XXVI Mostra del Vi de l’Empordà.

dissabte 11

Diada Nacional de Catalunya
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Ajuntament, audició de Sardanes amb la
Cobla els Rossinyolets.

* Les audicions de sardanes les organitza el Foment de la
Sardana Pep Ventura.

* En cas de mal temps, les activitats programades a la
plaça Josep Pla es faran dins el Teatre Municipal El Jardí.


