


Albert Borràs 
regidor de Cultura
 
Ja tenim aquí la II edició del
fest'prima, com tots coneixeu, és un
programa cultural de primavera, que
va nàixer per promocionar les entitats
culturals locals, per tal de donar a
conèixer el gran teixit associatiu que
tenim al nostre poble, en aquest cas
d'una vessant cultural.
 
 
 

Aquest any tindrem diferents actuacions per les diferents places
del poble, des de la regidoria de Cultura volem agrair la
col·laboració i la predisposició de totes les entitats que
participaran en aquesta edició, a més a més, aquest any
contarem amb la presencia d'un artista de les nostres terres per
a donar el tret de sortida i com a traca final un grup de versions
també de les nostres terres, és el que volem, apostar per la
gent de casa i del territori, tenim un excel·lent talent a l'Aldea i a
les Terres de l'Ebre.
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* Els actes al carrer es podran veure alterats o suspesos a
causa de les inclemències meteorològiques.



MAIG
Divendres 31 maig 
Concert guitarra 
clàssica instrumental. 
Projecte: Tel·lúric
21.30 h
Lloc Plaça Estació
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Tel·lúric és un projecte instrumental realitzat amb guitarra format per
Ivan Espada al 2018.La música es improvisada i creada en directe a
partir de les sensacions rebudes al escenari. Els directes son gravats i
els millors son publicats en format CD i re interpretats en directe.
Ivan interpretarà varis fragments realitzats des de el naixement del
projecte fins al dia del concert. La música inclou elements de molts
estils com ara la música clàssica i acústica experimentals. La seua
música el portarà a actuar per tot el Regne Unit i les illes Canàries.



MAIG
Divendres 31 maig 
Exhibició  de Country
The Country Sheriffes
22:30 h
Lloc:Plaça Estació
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 The Country Sheriffes , un grup amant del ball en línia que deixa
rastre per allí on passa,desfilades de carrosses,balls benèfics, festivals
de fi de curs, trobades,concursos de disfresses....
Ni t'imagines el món de  possibilitats que tenim amb el ball.
Qualsevol motiu és bo per ballar en línia  i per passar -ho bé, i aquí a la
Plaça Estació i a la fresca xalarem molt !.
 



Mifos sorgeix l’any 2014 d’un anterior grup rapitenc anomenat Leds Play. Una
metamorfosi ocasionada per les cançons a versionar , així com els músics,
que anaven afegint el so característic dels setanta.
Encara conserva dos dels components de la anterior banda rapitenca: Javier
Ventura i Enric Panisello : guitarres, veus i acompanyaments.
Entre varies entrades i sortides de músics, actualment es sumen a la formació
Mònica Bertomeu :veu i acompanyaments, Jordi Valldeperez : bateria i Arnau
Estorach :baix elèctric (ordre cronològic).
Circumstàncies obliguen a canviar la seu de la Ràpita per L’Aldea l’any 2015.
Mifos ve a ser un conglomerat de músics del territori provinents de L’Aldea,
Ferreries i Amposta. Alguna cosa semblant com el que passa quan  s’ajunten
Baix Ebre i  Montsià per a fer música.

JUNY
Dissabte 1 Juny 
Concert  Mifos
23:30 h
Lloc: SCRUA
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Coral Verge dels Prats
Nit d'estiu, nit d'havaneres, el proper divendres 7 de juny a la 
plaça Dr. Maimó, la Coral Verge dels Prats us oferirà un concert
de Havaneres acompanyats de un bon cremat. Us esperem!!!!

JUNY
Divendres 7 Juny
Cantada d'Havaneres 
Coral Verge dels Prats
22:30 h
Lloc: Plaça Dr. Maimó
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Les Topolines és un grup de sevillanes creat per un grup de gent
amb ,afany d'aprendre i practicar aquest ball. Estem oberts a
qualsevol persona que vulgui passar-ho bé amb el ball  i després
buscar festes i exhibicions per xalar mentre ballem les sevillanes.
Qualsevol que ens vulgui acompanyar amb el ball serà benvingut.
Ens podeu visitar a la pàgina de facebook " Les Topolines".

JUNY
Dissabte 15 Juny
Exhibició de Sevillanes
Les Topolines
21:00 h
Lloc: SCRUA
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El grup de Jota va nàixer ara farà uns 5 anys .Naixia després d’un
temps  en el qual es va deixar d’aprendre a ballar. La missió principal
del nostre grup  és mantenir viva la Jota de Rondalla i , a la vegada
aprendre altre jotes tradicionals de les Terres de l’Ebre, les quals anem
introduint poc a poc , al nostre repertori. Dos exemples d’aquest treball
són la jota d’Ulldecona i la jota del Perelló. Últimament estem treballant
les jotes de Corbera i Gandesa.
Hem participat en la Fira de Godall en les seues quatre últimes edicions
i a les Trobades de Deltebre, Godall, Sant Jaume ,Benifallet i la Ràpita.
També en podeu veure ballar a les Festes de la Plantada i de la Sega
,la Festa de l’Arròs Col i Fesols, així com a  festivals benèfics.També
organitzem la Trobada de Grups de Jota de l’Aldea que enguany ha
comptat amb la 3era edició.

JUNY
Divendres 21 Juny
Exhibició de Jotes
Grup de Jota de l'Aldea
22.00 h
Lloc:Plaça Dr. Maimó
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L’Associació Artística Aldeana és una nova alternativa que es crea arran
de la necessitat de cobrir unes noves inquietuds musicals al poble i naix
amb l’esperit de fomentar altres vessants de la cultura musical i artística.
Si vols xalar del plaer d’aprendre a tocar un instrument o simplement
gaudir tocant estils musicals com el rock, jazz, funk, blues o llatí , et
convidem a formar part de la nostra associació, sense importar l’edat ni
els coneixements musicals previs. Per a més informació truca’ns sense
cap compromís als telèfons 687 842 386 o al 678 345 030.
 

JUNY
Dissabte 22 Juny
Concert de Música
Associació Artística Aldeana
23:00 h
Lloc: Plaça Estació
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Arribades les nits caloroses del mes de juny és moment de sortir al
carrer i com no també ho fa la nostra banda, la banda "Verge Dels
Prats". Després del viatge per la música popular de diferents països
de la temporada passada aquest any apostem per un repertori que
ens farà retornar als anys 60 on swing, rock i música llatina convivien
de la mà de grans cantants que han passat a la prosperitat. En
aquesta ocasió la banda no es trobarà sola sinó que anirà
acompanyada amb la veu del músic ampostí Eduard Sanchiz.
 

JUNY
Divendres 28 Juny
Concert de Música
BM Verge dels Prats
22.30 h
Plaça Dr. Maimó
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JUNY
Dissabte 29 Juny
Concert Rock en Català
SomeRock
23.00 h
Plaça Ajuntament

El Grup SomeRock, va sorgir l’any 2012, esta formada per 6 músics i
millors persones, amb una dilatada experiencia en diferents estils i ara
units per interpretar les millors 
cançons Pop-Rock dels últims anys (60-70-80-90-00’).
 
Amb un repertori de 3 Hores de duració aprox.
Farem un repàs de la banda sonora de la nostra vida amb: Jarabe de
Palo, MClan, Fito & Fitipaldis, Santana, The Police, Rolling Stones,
Queen, Sopa de Cabra, Sau… etc, etc…
 
El Grup esta format per:Marc (Veu) ,David (Teclats i veu),Ramon
(Guitarra i veu),Enric (Baix),Oliver (batería),Mònica (Saxo)
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