MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2015

22-01-2015

Presentació de la temporada d'Espai A, a la Fàbrica DAMM

01-02-2015

Entrevista a Lluís Calduch al programa "Signes del temps" de Tv3 per
parlar de l'espectacle "Eulàlia" que es representa per tercera vegada a la
Catedral de Barcelona.

02-02-2015

Entrevista a Lluís Calduch i Laia Fuentes al programa "Sons de la Terra" de
Radio Estel per parlar de l'espectacle "Eulàlia" i de l'Esbart.

03-02-2015

Gravació de l'anunci pel "Canal 33 recomana", per promocionar les
actuacions de l'Espai A 2015, al Centre Catòlic de Gràcia.

04-02-2015

Entrevista a Lluís Calduch a Sants3 radio per parlar de l'espectacle
"Eulàlia".

05-02-2015

Entrevista a Lluís Calduch al programa "Mans" de Catalunya Radio per
parlar de l'espectacle "Eulàlia".

06-02-2015

Assaig general de l'espectacle "Eulàlia", a la Catedral de Barcelona. Assaig
obert a la premsa i alguns "instagramers" amb molts seguidors per tal de
fer-ne difusió. Fotògraf convidat: Josep Aznar.

07-02-2015

Representació, de l'espectacle "Eulàlia", representació de la vida i passió de
Santa Eulàlia, a la Catedral de Barcelona.

08-02-2015

Representació, de l'espectacle "Eulàlia", representació de la vida i passió de
Santa Eulàlia, a la Catedral de Barcelona.

13-02-2015

Celebració del carnestoltes amb l'escola de dansa de l'esbart al nostre local
social.

26-02-2015

Sessió de ball folk al BALLuga't amb la Laia Platero.

01-03-2015

Participació de l'escola de dansa a la 1a Trobada d'Esbarts Infantils de
Badalona, organitzada per l'Esbart Sant Jordi - Orfeó Badaloní.
Comparteixen ballada amb l'Esbart Santa Tecla de Tarragona, l'Esbart
Dansaire del Cercle Moral d'Arenys de Munt, l'Esbart de Sant Feliu de
Llobregat i l'amfitrió, l'Esbart Sant Jordi - Orfeó Badaloní, amb música en
viu de la Cobla Marinada.

07-03-2015

Sopar d'Eulàlia, amb totes les persones qui formen part de l'espectacle, al
local social de l'entitat. També s’hi van afegir d’altres socis i simpatitzants
que van voler acompanyar-nos.

26-03-2015

Sessió de BALLuga't, al nostre local, amb l'aprenentatge de ball valencià
amb la Núria Moradell.

19-04-2015

Actuació del cos de dansa a l'ACR de Fals amb l'espectacle "La Maresma",
dins la programació de l'Espai A.

25-04-2015

Actuació del cos de dansa al Teatre Casal de Vilafranca del Penedès amb
l'espectacle "La Maresma", dins la programació de l'Espai A.

01-05-2015

Assistència a la cloenda de la temporada de l'Espai A 2015 en el marc de la
Mostra Nacional de Teatre Amateur a Pineda de Mar.

07-05-2015

BALLuga't sessió de dansa catalana amb Lluís Calduch i Teresa Agustí.

08-05-2015

Celebració de l’Assemblea General de socis al nostre local social.
Al finalitzar es va oferir un petit pica-pica a tots els assistents.

16-05-2015

14a edició de Firentitats al barri de Sants-Hostafrancs. L'esbart hi participa
amb una parada informativa i un taller de dansa per infants de 4 a 12 anys.

18-05-2015

Visita del regidor del Districte Jordi Martí a l'assaig del cos de dansa.

14-06-2015

Fi de curs de l’escola de dansa al nostre local on els participants van
mostrar el que han fet al llarg d’aquest curs. Ens van voler ensenyar les
danses que han après, els ritmes i els instruments musicals que fan servir
per aprendre i anar avançant com a dansaires. A l'acabar s'ofereix un
refrigeri als dansaires i tots els assistents..

25-06-2015

Última sessió de BALLuga't de la temporada amb ball country, a càrrec de
Carme Arenys.

27-06-2015

Participació de l'escola de dansa a la ballada "Els infants ballen al solstici",
organitzada per Adifolk, al Castell de Montjuïc. Hi participen l'Esbart
Gaudí, l'Esbart Sant Jordi - Foment Martinenc, l'Esbart Català de Dansaires
i l'Esbart Sant Jordi - Orfeó Badaloní, amb l'acompanyament musical d'El
Grupet.

07-07-2015

Enregistrament de "Coses de Palamós", obra de Marc Timón, als estudis
Oido de Barcelona.

11/12-07-2015

Estada del cos de dansa a Les Preses per fer muntatge de noves coreografies
per l’espectacle de l’any vinent.

18-07-2015

Actuació del cos de dansa de l’esbart, al Centre Cultura de Vilanova del
Vallès, amb l’espectacle La Maresma, estrenant el cicle “Estiu a la Fresca”.

23-07-2015

Participació del cos de dansa, amb les danses del Llibre Vermell de
Montserrat, a la inauguració de l’exposició “El temps dels almogàvers.
Crònica de Ramon Muntaner” del Museu d’Història de Catalunya.

27-07-2015

Sopar de final de temporada amb el cos de dansa i l’equip tècnic de l’esbart.
A més, es van passar els vídeos dels muntatges que es van fer el cap de
setmana a Les Preses.

07-09-2015

Presentació del cartell de la Festa Major d’Hostafrancs a la seu del districte.
Assisteixen Lluís Calduch i Teresa Agustí.

14-09-2015

Assaig del Toc d'inici al nostre local social, amb l'Esbart Maragall, l'Esbart
Sant Martí i l'Esbart Gaudí.

18-09-2015

Participació d’una parella del cos de dansa al Toc d’inici de les Festes de la
Mercè de Barcelona, juntament amb l'Esbart Maragall, l'Esbart Sant Martí i
l'Esbart Gaudí.

19-09-2015

Actuació del cos de dansa de l’esbart, al Palauet Albéniz, dins el marc de
les Festes de la Mercè, amb l’acompanyament de la Cobla Sabadell.

21-09-2015

El compositor Marc Timón visita l’esbart per explicar la creació de l’obra
“Coses de Palamós”, nova coreografia de Lluís Calduch per l’espectacle del
2016.

22 a 27-09-2015

Exposició fotogràfica del Ball de Rams al Casinet d’Hostafrancs.

22-09-2015

Primer assaig del Ball de Rams d’Hostafrancs, al nostre local social.

30-09-2015

Segon assaig del Ball de Rams d’Hostafrancs, al nostre local social.

02-10-2015

Inici del nou curs de l’escola de dansa de l’esbart.
Pregó de la Festa Major d’Hostafrancs a la seu del districte. Assisteixen els
directors Lluís Calduch i Teresa Agustí.

03-10-2015

Actuació a la Plaça del Monestir de Pedralbes en motiu de la Festa Major
de Les Corts amb l’espectacle La Maresma.
Participació al sopar de Germanor de la Festa Major del barri
d’Hostafrancs.

5-10-2015

Presentació dels actes de la Fira Mediterrània 2015, a la Fàbrica Damm.
Assisteix la directora del cos de dansa, Teresa Agustí.

07-10-2015

Últim assaig del Ball de Rams d’Hostafrancs, al nostre local social.

10-10-2015

Celebració de la tradicional ballada del Ball de Rams d’Hostafrancs. Com
l’any passat, també es manté la Polca d’Hostafrancs, que aquest any
dirigeix el seu compositor, Sergi Guasch. La cobla Sant Jordi-Ciutat de
Barcelona és qui posa la música a l’acte.

18-10-2015

Actuació al Teatre Conservatori de Manresa dins la programació de la Fira
Mediterrània. Es presenta l’espectacle “La Maresma”.

29-10-2015

BALLuga't de dansa catalana amb Lluís Calduch i Teresa Agustí.

6-11-2015

Reunió de pares de l'escola de dansa al local social de l'entitat.

26-11-2015

BALLuga't de jotes amb en Jordi Sánchez.

4-12-2015

Visita del conseller de barri del Districte, Domingo Alonso, a l'esbart. Es
reuneix amb els membres de la Junta de l'entitat.

19-12-2015

PUNT I ESBART. Presentació de l'espectacle del cos de dansa, mostra de
Nadal de l'escola de dansa i berenar anual.

