XI

Sóller, 29 d’Agost de 2015
09:30 Berenar al C.P. Victòria
11:00 Concentració
11:30 Inici Cercaviles a Can Prunera
12:00 Actuacions al cadafal de Plaça

BENVOLGUTS AMICS
El proper 29 d'Agost els carrers de Sóller s'ompliran de la música de les xeremies i flabiols dels
participants de la XI TROBADA D'ESCOLES, COLLES I BANDES DE XEREMIERS I FLABIOLERS.
El 2015 es compleix la XI TROBADA d'aquest esdeveniment organitzat pels Xeremiers de Sóller i que té
com a principal objectiu, des de la primera trobada, ser la primera actuació o de les primeres actuacions
dels alumnes de les escoles i també poder gaudir de les sonades de colles, grups o bandes més
experimentades.
Els Xeremiers de Sóller, aquest dia, aprofiten per fer un petit reconeixement de mèrits a aquestes
persones que per algun motiu han destacat dins aquest món Xeremier
Per tant volem donar-vos les gràcies a les escoles, colles, grups i bandes i a tots els que heu participat a
aquestes 11 trobades ja que sense vosaltres no hagués estat possible col·laborant a la difusió dels
nostres instruments
També agrair al Ferrocarril de Sóller, Ajuntament de Sóller, Federació de Música i Ball Mallorquí, Can
Frau i Sa Fàbrica de Gelats per la seva col·laboració.

Que el so de les xeremies i flabiols no s'aturi!
Xeremiers de Sóller

Escola debutant:
Xeremiers de Sineu
Arrel de l’incorporació de classes
d’instruments tradicionals a l’Escola
de música de Sineu sorgí el grup
Xeremiers de Sineu (2008) amb els
mestres Josep Mestre Noguera
(Flabiols) i Aina M. C. Alenyà (Xeremies). Formaren “l’Associació de Xeremiers de Sineu”. Actualment
som uns 40 alumnes d’entre 2 anys i de més de 50. Participen i col.laboren en diverses festes locals i
particulars incloent la tradicional Muchada, concerts amb altres associacions i amb l’associació Alcem el
CINE, així com també han organitzat i duit a terme recentment un concert fusió amb l’anomenat grup de
rock sineuer Little V.
Durant la seva trajectòria han anat arreplegant repertori tradicional de Mallorca i d’altres indrets, però
també cançons actuals i hem fet adaptacions per a xeremies.
Els seus Mestres Josep Mestre i Aina M.C Alenyà surten de l’agrupació musical “Sonadors dels Vuit
Vents”. Ambdós han estat co-directors de la Banda de música de Sineu i des de fa anys formen la colla
anomenada “xeremiers de Lluny”

HOMENEJATS ANTERIORS TROBADES

ANDREU COMAS “DAVID”
TONI MERCÈ “XISPLES”

CASSANDRE BALBAR

TOMEU FRAU

TOMEU I MATEU ALOY
“LLARGOS DE SENCELLES”

PEP FORTESA COLOM

TONI TORRENS

ANTONI GENOVART ESPINOSA

HOMENEJATS XI TROBADA 2015
COLLA DE XEREMIERS TOMÀS SALOM I MIQUEL
TUGORES
Aqueixa colla segueix la mes pura tradició popular
utilitzant els instruments (Xeremies, Flabiol i Tambori).
Així mateix interpreten melodies antigues de gran tradició
a Mallorca, sense renunciar a la pròpia i nova composició.
Mes de 30 anys de unió i dedicació a la musica així com
gran quantitat de actuacions per tot arreu sonant plegats i
actuant des de les hores ininterrompudament, son el
millor aval que poden oferir, feina digne i fidel que els ha convertit en una de les colles mes populars i
reconegudes de Mallorca. Des que s'interessen per la cultura popular, es dediquen a investigar sobre els
instruments tradicionals de percussió, aprenent també dels mes vells i savis i de manera autodidacta, la
construcció de Tamborins, Ximbombes, guitarres d’ ossos, de canya, Xorracs, castanyetes de canya, etc.,
així com els accessoris propis de les Xeremies, Sarrons, ornaments, etc.
La seva inquietud i compromís per tal de defensar la cultura i en particular la música popular els porta a
l'ensenyament i la difusió dels Instruments tradicionals: Xeremies, Flabiol, percussions, la construcció,
realitzada a diferents Escoles de Musica. Col·legis i petits Tallers, a col·lectius interessats en la Cultura
Popular. L'any 1992 son cofundadors de l'Associació Cultural de Xeremiers de Palma, amb la finalitat de
la conservació i divulgació de la musica i d'instruments tradicionals. Cofundadors del grup XIMBOMBA
ATÒMICA.

COLLES

BIEL VARET / BERNADÍ

PEP TONI RUBIO

PEP MANEL / TONI MERCÈ

“ES LLARGOS”

PEP MANEL / JOSEP

XEREMIERS DE SON ROCA

PEP FORTESA / TOMEU “PIU”
COLLA DE PORRERES

MIQUEL / JAUME

ARTÀ / SON SERVERA

BUNYOLA

CALVIÀ

CIUTAT DE PALMA

ESCOLA AJUNT. PALMA

ESCOLA XEREMIERS PONT D’INCA

ESC. XEREMIERS LLUCHMAJOR

ESCOLA DE SA POBLA

ESC. XEREMIERS FORNALUTX

ESCOLA D’ESPORLES

SON SARDINA

SON SERVERA

SANTA MARGALIDA

VUIT VENTS

CONSELL

PETRA

POLLENÇA

PUIG DE SA FONT

ESCOLES DIVERSES

ESPORLES - SANTANY - SES SALINES

MANCOR

PORRERES

LLOSETA

MURO

SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

SANTA MARIA

SANTANYÍ

SENCELLES

SÓLLER

PROGRAMA
De 9h a 10.45h - AL C.P.VICTÒRIA - Berenada oferta pels “Xeremiers de Sóller” a tots els
participants a la trobada.
A partir de les 11.00h - CONCENTRACIÓ - AL C.P.VICTÒRIA.
A les 11.15h - INICI DEL CERCAVILES
Sortirem tots junts del C.P.VICTÒRIA cap a CAN PRUNERA per fer un recorregut pels
carrers de Sóller que acabarem a la plaça; a on farem una gran sonada tots plegats.
A les 12:30h - ACTUACIÓ DELS GRUPS AL CADAFAL DE LA PLAÇA CONSTITUCIÓ
Nota informativa:
Penseu que per fer el cercaviles sonem en “DO, SOSTINGUT”

ORGANITZA:

PATROCINEN:

Ajuntament de Sóller

COL·LABOREN:

DISENY PORTADA: AINA CRESPÍ

