LA CREACIÓ ARTÍSTICA A L’ENTORN RURAL
Una jornada PRO convertida en experiència!!

El Circuit Nòmada 2021 de FiraTàrrega fa una parada al festival Cabaret Delicatessen que nilak
organitza al Poble Vell de Corbera d’Ebre. Aprofitant el pas per les Terres de l’Ebre proposem una
experiència d’enoturisme a l’entorn del vi i la terra en una jornada excepcional del programa
popup pro de FiraTàrrega, per parlar de la creació artística a l’entorn rural.

UN PROGRAMA COMPLET
Dissabte 26 juny 2021
Jornada professional d’11.30h a 16h
Festival de 17h a 23h
Jornada professional al celler Herència Altés // Com arribar
11.30 Arribada
11.45 Benvinguda per part de Núria Altés, Anna Giribet (FiraTàrrega) i Oriol Escursell (Nilak)
12.00 Presentació del col·loqui “La creació artística a l’entorn rural ” a càrrec de Gemma Carbó,
directora del Museu de la Vida Rural de la Fundació Carulla i introducció de 3 experiències:
- Museu de Camins (Pallars Sobirà), a càrrec de Gemma Cots
- Forum del Talent, a càrrec d’Anna Zaera
- Danseu Festival (Les Piles), a càrrec de Pau Estrem
12.40 Col·loqui moderat per Gemma Carbó
Visita i dinar al celler Herència Altés
13.20 Visita per l’exterior i l’interior del celler. Del paisatge de secà i de les vinyes velles plantades
en marges de pedra seca, als diferents espais de vinificació i repòs dels vins. Final amb un tast de
3 vins per a enllaçar-ho amb un dinar típic de la Terra Alta.
14.20 Dinar al celler
Festival Cabaret Delicatessen Nilak al Poble Vell de Corbera d’Ebre // Com arribar
17.15 Visita al poble vell guiada per l’Associació del Poble Vell de Corbera d’Ebre
18.00 Espectacle Madame Gaüc (50’)
19.15 Espectacle Laia Santanach (25’)
19.45 Visita poble vell amb QR (lliure)
20.45 Intervenció cia Vaques
21.45 Concert Clara Peya (60’)
Cost de l’activitat: 30 euros per persona (Inclou: jornada + visita + dinar i participació al festival)
Com que la capacitat dels aforaments és molt limitada, en cas de voler participar, et demanem
que completis el formulari de reserva de plaça (AQUí)
Desitjant comptar amb tu, l’equip FiraTàrregaPro és a la teva disposició al tel. 973 501 368 i a
l’email pro@firatarrega.com

