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28
OCTUBRE

JAN EN “POCACANYES”
Petits a Tot Ritme!

En Pocacanyes és un noi inquiet i eixerit. Cada any, esperava l’arribada de la festa major 
per rebre els sacaires que venien a tocar. Era l’encarregat d’acompanyar-los i ho feia 
encantat escoltant les filigranes que feien amb els seus instruments. Però, 
malauradament, rep la notícia que: “aquest any no hi haurà botets a la festa major”. 

Decidit, s’endinsa al Pirineu a la recerca de músics tradicionals, cançons i danses.
Intèrprets:

Pepa Chireta Trad&Folk Band
Dani Laguarta, guitarra

Javier Civiac, mandola, xiflo, psalteri i txirula
Guillermo Larruy, cornamusa i gaita de boto

Sergi Llena, acordió, trompa de la Ribagorça i sac de gemecs

18
NOVEMBRE

RITMES TREPIS
Cambra a Tot Ritme!

Ritmes trepidants per a flauta i guitarra, melodies conegudes i per descobrir que ens 
animaran tant a ballar com a escoltar, però amb les quals no quedarem indiferents!

Intèrprets:
Simón Fernández, flauta travessera

Ana Cambra, guitarra

2
DESEMBRE

EL CLARINET VIRTUÓS
Solista a Tot Ritme!

L’excepcional solista i membre de l’Orquestra Simfònica de Galícia Juan Ferrer ens 
sorprendrà amb el seu clarinet i amb un concert on el virtuosisme s’abraçarà amb la 

bellesa i la sinceritat de la seva musicalitat.
Intèrprets:

Juan Ferrer, clarinet
Oksana Shymanska, piano

16
DESEMBRE

EL VIOLÍ I EL PIANO RECORDEN LA SEVA JOVENTUT
Violí a Tot Ritme!

Sabeu què passa quan es retroben dos vells amics, el violí i el piano? Doncs que comencen 
a parlar sobre com eren les melodies que estudiaven quan eren joves. Recorden què els 
deien els seus professors i com de feliços se sentien quan, després d’estudiar dur, els seus 

instruments interpretaven les partitures que els profes havien manat.
Us sona d’alguna cosa, això?

Intèrprets:
Alfons Pérez, violí

Oksana Shymanska, piano

11
NOVEMBRE

UN PIANO MOLT CREATIU
Piano a Tot Ritme!

Interessant i creativa proposta del pianista i compositor Joan Arnau Pàmies que ens 
ensenyarà, mitjançant les seves composicions i improvisacions, com és el procés de 

creació, des del moment en què sorgeix la idea fins que arriba a les nostres oïdes.
Intèrprets:

Joan Arnau Pàmies
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