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El 19 de juny FlamenGi inundarà
Girona de la màgia de l’art flamenc
amb una extensa proposta cultural
formada per més de 10 activitats per
a tots els públics. La programació es
distribuirà a través de diferents
espais del Centre Cultural de la Mercè
per acollir a més de 15 artistes
catalans durant una intensa jornada
que complirà totes les mesures
sanitàries.
FlamenGi ressorgeix amb l'arribada
de la primavera per a apropar el
flamenc al públic gironí amb una
extensa proposta que aposta pel
talent de la terra. El festival oferirà
més de 10 activitats amb l'objectiu de
dinamitzar la proposta cultural de la
ciutat a través d'una experiència
integradora, didàctica, divertida i
plena de la passió i l'emoció
característiques d'aquest art, que des
del 2010 és considerat Patrimoni
Cultural Immaterial de la Humanitat.
Una edició especial de primavera que
concentrarà el dissabte 19 de juny, 9
hores de programació continua.
FlamenGi trepitja fort aquest any
amb la meta de promoure el talent
local i d'oferir una jornada
concebuda per gaudir de la màgia del
flamenc de forma segura.
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El festival té per marc el Centre
Cultural de la Mercè, un antic
convent construït al segle XIV que va
ser emprat com a hospital militar
durant el segle XIX i part del XX, i
que s'ha convertit en un punt de
referència d'intercanvi, divulgació
cultural i exhibició artística.
FlamenGi neix de la necessitat de
portar el flamenc als barris de Girona,
amb l’objectiu d’arribar a tota la
província buscant sinergies i
participació entre veïns.
L’organització treballa la
transformació social de manera
integradora amb l’art i la cultura com
a eines d’acció i sota el claim:

“Temps de flamenc
amb talent d’aquí”

Girona 19 de juny de 2021
Centre cultural de la Mercè
Pjda. Mercè, 12, 17004, Girona
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MASTERCLASS DE BULERÍAS
AMB LA CHAMELA
Després de la classe magistral de la Isabel Ruiz de Villa ‘La Chamela’ durant la passada
edició de FlamenGi, el próxim 19 de juny tornarà a impartir una master class per bulerías.
La veterania de la bailaora com a mestra de flamenc i la seva afició a l'estil de Jerez de la
Frontera, ens acostaran al flamenc més pur de la manera més senzilla. Una activitat apta
tant per a aficionats com per a professionals.
Amb la col·laboració de la Peña Flamenca la Gerundina de Girona.

11h -12h | 20€
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MASTERCLASS DE TANGOS FLAMENCS
AMB LA REBECA MONASTERIO
Bailaora incansable i enèrgica, Rebeca Monasterio ha conviscut amb el flamenc d'ençà
que era una nena i s'ha format amb els millors mestres del panorama flamenc actual.
Aquesta edició especial de primavera, oferirà una classe magistral de tangos flamencs on
podrem gaudir i aprendre un estil femení, autèntic i apassionat.
Amb la col·laboració de la Peña Flamenca la Gerundina de Girona.

11h -12h | 20€
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MASTERCLASS DE GUITARRA FLAMENCA
AMB EDGAR PLATÓN
El jove guitarrista barceloní Edgar Platón, compositor, impulsor del moviment ‘Flamenco
de cerca’ i gran promotor i aficionat al flamenc, impartirà una classe magistral de guitarra
en la qual compartirà recursos tradicionals, senzills i pràctics a l'hora d'interpretar els
diferents pals flamencs.
Amb la col·laboració de la Peña Flamenca la Gerundina de Girona.

11h -12h | 20€
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MASTERCLASS DE GUITARRA FLAMENCA
AMB THAIS HERNÁNDEZ
Thais Hernández és una de les joves promeses del panorama flamenc de Barcelona. Ha
acompanyat a grans noms del flamenc com Chicuelo o Petitet. Habitual intèrpret en
circuits de grans sales com el Palau de la Música Catalana o el Liceu, ens ajudarà a
endinsar-nos i comprendre les particularitats i els secrets del cante flamenc.
Amb la col·laboració de la Peña Flamenca la Gerundina de Girona.

11h -12h | 20€
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FLASHMOB DE FLAMENC
Un any més, aquesta acció participativa i propulsora de sinergies serà una
peça fonamental del festival. Varis estudiants de flamenc hi participaran amb inscripció
prèvia a l'esdeveniment que seguirà totes les normes de seguretat establertes per el
procicat.

12:00h | Entrada gratuïta Reserva prèvia - Aforament limitat
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EXPOSICIÓ DE PINTURA “ALMA FLAMENCA”
MOJCA VOVK
La pintora autodidacta Mojca Vovk nascuda a Eslovènia, resident a Girona des del 1993,
apassionada de la cultura Ibèrica, s’inspira en les classes de flamenc i sevillanes per donar
vida ‘Alma Flamenca’ a una obra colorista, alegre i expressiva.

12:30h | Entrada gratuïta Reserva prèvia - Aforament limitat
VISITAR EXPOSICIÓ VIRTUAL
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CONCERT DE RUMBA A LA FRESCA
TONI CAYENA
Toni Cayena, cantautor de platja d’Aro (Girona), conegut per la seva particular rumba i
gust pel flamenc, formarà part de la programació del festival, amenitzant l’hora del
vermut amb la seva calidesa i propera posada en escena.
Recentment ha gravat el seu tercer àlbum “Sacúdete los miedos” (2020), produït per
Juanito Makandé, en els estudis “La luciérnaga”, Sierra Tramuntana (Palma de Mallorca).

13:00h | 6 €
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MOTRA DE SEVILLANES
ENTITATS I ESCOLES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA
Dins del marc d’aquesta edició de FlamenGi especial de primavera, l’organització del
festival ha volgut rendir un petit homenatge a través d’aquesta activitat a tots els
nostàlgics de la fèria d’abril, que acumula ja dos anys exempta de celebracions.
Alguns afirmen que les sevillanes són un pal flamenc, d’altres les etiqueten de ball
folklòric amb entitat pròpia... Sigui com sigui, si saps ballar sevillanes o ets alumne d’una
de les escoles de Girona on s’imparteixen classes de flamenc i sevillanes, et convidem a
participar-hi.
Col·laboraran en aquesta acció l’Escola Pilar Sánchez (Figueras), Fodansa (Banyoles), Zona Olé (Salt),
Asociación Algarabía (Salt), Escola Bety Sanchez (Girona), Casa d’Andalusia Figueres, Casa d’Andalusia de la
Garrotxa, Escuela Gabriela Martín de Rosas, Escuela Juan Lara (Girona), Escola Carisma (Vidreres), Escola Eric
Oswald.

16:30h | Entrada gratuïta Reserva prèvia - Aforament limitat
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ESPECTACLE “TABLAO NOSTRE”
En aquests temps on els tablaos flamencs i sales de concerts romanen tancats,
FlamenGi portarà a Girona un espectacle que reunirà una selecció dels artistes populars
del circuit català de tablaos amb un format autèntic i tradicional. El cap de cartell serà el
jove bailaor Santos Amaya. L’artista, gironí, tot i la seva juventud ja ha estrenat dos
espectacles amb el seu nom que han gaudit de gran èxit . El fermall d'or el posarà l'artista
convidada Rebeca Monasterio habitual també del circuit del flamenc català.
A aquests dos grans bailaors els acompanyarà a la cantaora, Thais Hernandez, amb la
seva reconeguda veu que destaca per la calidesa i gran destresa en l’afinació flamenca.. A
la Guitarra, el músics i compositor Edgar Platón. Al Cajón tindrem al talentós Pity Curbon.
Nas Heredia, serà en aquest espectacle el jove talent revelació en el mon de la guitarra
flamenca de Girona.

18:00h | 15 € (consultar descomptes)
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ESPECTACLE “MOVIMIENTO COLATERAL”
CIA JOSE MANUEL ÁLVAREZ
Acció i reacció col·lateral. José Manuel Álvarez planteja un assaig prosaic sobre el ball
flamenc amb el seu espectacle ‘Movimiento Colateral’.
Aquest jove valor internacional del flamenc català, ha treballat amb artistes de la talla de
Marco Flores, Olga Pericet, Juan Carlos Lérida, Guillermo Wieckert, Daniel Doña, Rubén
Olmo, Javier Latorre, Pepa Gamboa, La Fura dels Baus, Antonio Canales, Las Migas,
Roxane Butterfly, Hamid Khabbazi o Ana Morales.
En aquesta ocasió, presentarà una peça de 50 minuts on juntament amb les
intèrprets Marina Paje, Carmen Muñoz i Miranda Alonso, estableix un diàleg que ens
mostra el flamenc més avantguardista del panorama actual català.

20:00h | 15 € (consultar descomptes)
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CONTACTE
info@flamengifestival.com
DIRECCIÓ DEL FESTIVAL
noemiosoriodansa@gmail.com
+34 645 09 07 77
PREMSA
info@soumahproject.com
+34 626 01 96 24

www.flamengifestival.com

