Sant
Enric d’Ossó
28 i 29 de gener
Programació

VINEBRE 2017

Actes
Dissabte 28 de gener

Diumenge 29 de gener

12.00h. Missa en honor a St. Enric,
presidida pel Bisbe de Tortosa
Excm. i Rvdm. D. Enrique Benavent
Vidal.

Caminada popular a l’embarcador

17.00h. Jocs inflables a la pista
poliesportiva.
18.30h. A la sala del cine recital de
piano i violí a càrrec de:
Patrycja Bronisz, violí.

Va nèixer a Lublin
(Polònia), és guardonada amb el segon premi
del concurs Nacional de viloinistes de Cracòvia,
ha realitzat concerts a Varsòvia, Cracòvia, Hannover… actualment forma part de l’Orquestra
Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

Emili Blasco, piano.

Va nèixer a Barcelona,
ha realitzat concerts per tot Catalunya, Madrid,
França, Veneçuela, Polònia… Obté el 1er premi
a la VIII Mostra de Música de Cambra de la
Generalitat de Catalunya

23.30h. Actuació de MANO’S ROCK
als campaments municipals.
Grup de versions de Marçà, compten amb
un directe on hi tenen cabuda tots els
grans del rock, pop, ska, reggae... i rock
català. Ens invocaràn Sopa de Cabra o
Obrint Pas fins AC/DC i Bon Jovi, passant
per Fito y Fitipaldis.

En acabar, sessió de música amb el
nostre amic JorDJ

10.45h. Concentració davall de les
Ribes, al pas soterrat.
11.00h. Sortida
11.45h. Esmorzar a l’embarcador,
per a tots els participants hi haurà
llonganissa i torrades.
Es podrá recollir el tiquet gratuït a
l’Ajuntament fins al dijous dia 26
de gener.
13.15h. Missa dominical.
14.15h. Benedicció dels animals a
la Plaça de l’Església
Hi haurà coca i vi de missa
18.00h. A la sala del cine AVUI,
OVIDI
És un espectacle multidisciplinari
d’una nova generació d’artistes que
inclou cançons, poesía i textos d’Ovidi
Montllor, però també de poetes com
Vicents
Andrés
Estellés, Víctor
Alexandre, Núria Cadenas o Pere
Gimferrer.

L’ajuntament agrairía que durant les
actuacions que es duran a terme a la sala,
no s’entri i es surti un cop hagin començat.
Gràcies

