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El concurs-exposició
de canaricultura es
fa avui i fins dilluns
M.A.C
Un any més l’Associació
de Canaricultors organitza el
ja tradicional Concurs de Canaricultura, que es fa durant
tot aquest cap de setmana al
Victòria.
Segons hem pogut saber,
la participació és prou nombrosa amb una gran quantitat d’exemplars.
Durant el dia d’avui està
previst que els jutges procedeixin a veure els exemplars
i a proclamar els diferents
guanyadors del concurs, a
l’hora que tamné es farà la

jornada tècnica.
L’exposició es podrà visitar demà diumenge, de 18 a
20 h, i dilluns, que és dia festiu, de 10 a 13 h i de 17 a 20
h.
A partir de les 20 h. de dilluns es podran retirar els
exemplars.
El lliurament de trofeus es
farà el proper dissabte dia 17
d’octubre en el transcurs
d’un sopar a Sa Teulera.
Tothom està ben convidat
a visitar i gaudir de la bellesa
i del cant dels canaris participants al concurs exposició.

L’Anada a Lluc amb
Bistíes reuneix avui
uns 100 participants
M.A.C
Un any més, el grup d’Excursionistes amb Bísties organitza la ja tradicional
Anada a Lluc amb Bísties, la
qual espera reunir a un centenar de participants.
Està previst que les bísties
surtin avui a les 7.30 h. del
matí des de Ca’n Rave, mentre que els carruatges ho
faran a la mateixa hora des
del Puig.
Les bísties faran el recorregut habitual pel Barranc de
Biniaraix i s’Arrom, fins la

font del Noguer, mentre que
els carruatges ho faran per la
carretera del Puig Major, per
trobar-se a la Font del Noguer, on recuperaran forces
amb un bon berenar, abans
de continuar fins a Lluc, on
s’espera arribar a primera
hora del capvespre.
Un cop allí, els que ho desitgin aniran a missa al santuari, i el vespre compartiran
un bon sopar.
La tornada està prevista
per demà diumenge a primera hora del matí, fent el recorregut habitual.

SÓLLER
Dissabte, 10 d’ octubre del 2009

Les xeremies ressonaren a un
teatre que es va omplir de públic
Els Xeremiers de Sóller participen la setmana que ve a un festival a Alemanya
M.A.C
Els Xeremiers de Sóller
oferiren el passat dissabte un
concert memorable dins un
Teatre Victòria que gairebé es
va omplir per gaudir de les
seves animades músiques, en
un concert dels que fan època i
que era molt esperat pels sollerics.
Després d’una breu presentació i unes paraules d’agraïment a tots els que feren possible el concert, aquest es va iniciar i ho va fer, com
començaren a sonar els xeremiers, és a dir, en colla.
Així, Pep Forteza, a la xeremia, i autèntic artífex del recital, Tomeu Marroig al fabiol, i
un altre dels responsables del
concert, començaren amb una
peça plegats, per després donar
pas a una altra colla, la formada per Joan Estarellas i Pep
Jaume.
Després ja els el grup dels
Xeremiers actuà en ple interpretant dues peces, abans
d’anar incorporant altres instruments..
Així, acompanyats de percussió africana interpretaren el
conegut “No en volem cap”,
per seguir amb “L’estapera”
acompanyats per Aida Pons a
la tarota, instrument que, cal
dir-ho, feia poques setmanes
que tocava i se’n va sortir molt

Els Xeremiers durant la seva actuació acompanyats per diferents membres de la Banda de Música.

Els Xeremiers
actuaren al
Victòria
acompanyats de
diferents
instruments i
també d’un grup
de membres de
la Banda de
Música

bé.
El concert va continuar interpretant peces acompanyats
de guitarra, llaüt, baix o flauta.
I la darrera part del concert,
i tal volta la més esperada, va
ser la que oferiren acompanyats d’un grup de membres
de la Banda Música.
Entre les sis peces que interpretaren, cal destacar la perfecta versió de la banda sonora de Carros de Foc i el ball de
l’os,.
Els forts aplaudiments del

públic els obligà a repetir una
peça.
Recordem que el concert es
va enregistrar i es convertirà en
el primer CD dels Xeremiers
de Sóller, que sortirà tan aviat
com sigui possible.
Per altra banda, dir que la
propera setmana eñs Xeremiers de Sóller es desplacen a
Alemanya per tal de participar
al festival de Sackpfeifen in
Schwaben 2009, que es fa del
15 a 18 octubre, on oferiran diverses actuacions.
Una de les actuacions, en aquest
cas acompanyats
de Tomeu Albertí,
Pep Lluís Vives i
Pep Amengual
amb la percussió
africana Djembé.
I n t e r p re t a re n
una de les cançons més populars del repertori,
“No en volem
cap”, que també
va ser de les més
aplaudides.

Tomeu Marroig
(fabiol) i Pep Forteza (xeremiers),
que foren els artífex de l’espectacular
concert,
s’encarregaren
d’obrir-lo interpretant una peça
plegats. Després
tocaren en totes
les peces que es
varen interpretar.
Certament, sense
ells el concert no
hauria estat possible.

