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Comença l’intens cap
de setmana de les
festes de St. Bartomeu
M.A.C
Sóller viurà aquest cap de
setmana les seves festes patronals en honor a Sant Bartomeu, amb tot un seguit d’activitats que culminaran dilluns,
dia del patró amb la Nit de
Foc.
Per avui matí està previst un
passacarrers amb elx Xeremiers de Sóller i els caparrots de
la vila a partir de les 11 h,
mentre que el capvespre, a les
19 h, hi haurà la demostració
de danses del món a càrrec de
l’associació de la Tercera Edat.
A les 20 h, el Casal de Cultura acollirà el lliurament dels
Premis Literaris Vall de Sóller.
I el vespre, a Plaça, revetlla
amb TrioYesterday, Orquestra
Malpaso i Escuela de Calor.
Ja demà diumenge dia 23, a
les 11 h, passacarrers amb els
Tamborers de Sóller i els caparrots de la vila.

L’horabaixa, a partir de les
18.30 h, a Plaça, ballada popular amb Aires Sollerics i Estol
de Tramuntana. A les 22 h, revetlla amb la Big Band Jazz de
l’Escola de Música de Sóller, i
espectacle Cafè Concert amb
Victòria Maldi.
I dilluns dia 24, dia del
patró, a les 11 h, Missa solemne concelebrada a la Parròquia
de Sant Bartomeu amb assistència d’autoritats i Valentes
Dones.
A les 19 h, II Festival de
Bandes de Música de Sóller
amb la Banda de Sóller i les
de Benicalap (València) i de
Nou Barris (Barcelona).
A les 20 h, inauguració de
Ca’n Prunera i a les 22.30 h,
Nit de Foc amb els Esclatabutzes que presentaran l’espectacle “El preu del sacrilegi”,
amb la col·laboració de Nova
Terra.

Església

 La imatge de l’Assumpció lluí Sant Bartomeu.
El passat cap de setmana, amb motiu de la festa de l’Assumpció
de la Mare de Déu, es va exposar dita imatge a Sant Bartomeu,
com també es va fer a la gran majoria de parròquies engalada
amb alfagueres, bellveures i altres flors, rebent gran nombre de
visitants.

Els Xeremiers de Sóller
sorprenen al “Piping Live”
La passada setmana participaren a aquest multitudinari festival de Glasgow
M.A.C
Una representació dels Xeremiers de Sóller va participar
aquesta passada setmana al V
Festival “Piping Live Glasgow”
celebrat a Escòcia, un festival de
música basat en les diferents variants de la xeremia, que es fa a
la mateixa ciutat de Glasgow
utilitzant diferents indrets on, de
manera simultànea per les demostracions de les diferents
bandes de gaiters que participen
al campionat per aconseguir el
títol de millor banda de gaiters
del món.
Els Xeremiers de Sóller
varen sorprendre gratament al
molt de públic que va assistir a
les seves sonades i prova d’això
és que, inicialment tenien previstes tres actuacions, però l’organització del festival va decidir
ampliar-les fins a un total de 7,
quasi res.
L’organització del festival va
quedar molt satisfet amb els
Xeremiers de Sóller, que fou
una de les tres úniques agrupacions que foren rebudes en una
audiència privada amb les autoritats de Glasgow, i això que
aquells dies hi havia més de cinc
mil gaiters a la ciutat procedents
d’arreu del món.
A més de les actuacions els
xeremiers sollerics tingueren
ocasió d’oferir demostracions
de com es fa sonar una xeremia
i explicar els aspectes més característics de l’instrument típic
mallorquí, que sorprengueren i
molt als músics acostumats a
fer una música de clara influència militar.
També els actuals campions

Els Xeremiers de Sóller amb una altra banda de Gaiters a una plaça de Glasgow.

del món varen provar de fer
sonar, i aconseguiren sonar una
de les seves cançons amb una
xeremia mallorquina.
A més, encara que no hi actuaren, els Xeremiers de Sóller

pogueren assistir a la impressionant final del campionat tenint
un tracte preferent i un lloc de
privilegi a les grade, gaudint de
les actuacions de bandes d’arreu
del món, de Canadà a Austràlia.

Al festival hi participaren 100
bandes de gaiters i 5000 músics
que oferiren una impressionant
actuació.
Els sollerics han tornat molt
satisfets d’aquesta experiència
viscuda.
L’actuació dels
Xeremiers de
Sóller va sorprendre a la
gent i a les altres bandes.
Fins i tot, la
banda campiona del món
va interpretar
un dels seus
temes amb la
xeremia mallorquina.

