
L'exposició romandrá oberta mentre durin els actes
t el dissabte i diumenge al matÍ.

Durant els actes hi haurá servei de bar a la plaga.

Tots els actes es realitzatana la Plaga de I'Església i
els carrers estaran tancats al tránsit.
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tradicional de carrer. Organitzat per gent
diferent i sota noms diferents s'han ofett

aquelles peces que des de sempre s'han
tocat, cantat o ballat a casa nostra.

Aquest esttu, Compás Perdut celebtem el
guart antversari i. ens ha semblat adient
as sumtr I' organtt zacló d' aquests actes. Fruit
d'alxó n'ha sorgit la TRADTSBAUX A'96.

Actuaran diferents grups representattus de
la cultura catalana. Amb tots ells hem
comparttt cercavtles, danses, concetts t
bones estones, és per aixó que els hem
convidat. Des d'aqui, ja ets volem agxair
la seva participació totalment
desinteressada.

Amés de les actuacions hempreparat
una exposició on hi trobareu a grans
trets els elements que formen la
música popular i tradicional de

carrer a Catalunya. Esperem que
petits i gxans sortiu al carrer a
disfrutar d'aquesta festa.

Dissabte 13

Obertura de I'exposició
" Nlúsfca Popular Í Tradfctonal
a Catalunya".

Batt de gegants a cárrec de Ia
CoIIa Gegantera de Castellbfsbal

Batl de bastons amb Ia colla de
Bastoners de Grácla.

Dansa de Foc amb Ia
Cuca PetÍta de Castellbtsbal.

Concett a cárrec dels Dolgatners
La DegoIIá d'AlcoÍ
tnterpretaran les melodies més
tÍpiques del PaÍs Valenciá.

Activitats per a la canalla
Col'labora : EsplaÍ G atzara.

Treure BaIl
Una colla de terrassencs ens
ensenya a ballar deverftat

Balt de gtalles amb els
GrallÍkrdeus de
Santa Ivlar[a de Llerona

Diumenge14

DivendresTz
a dos quarts d'onze
delvespre

a les onze
delvespre

a Ia mftJanÍt

a les set delvespre

a dos quarts d'onze
delvespre

cap a quarts de dotze

CO}TPAS PERDUT a les dues del mfgdfa Clausura de I'exposicfó
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