FESTIVAL DE JAZZ

FESTA DE LA U.E. CADAQUÉS

Ses alumnes de ballet i jazz de la Carolina Seglar van
celebrar a la Sala es tradicional Festival de Jazz
d’hivern. Més de cent nenes van ballar al ritme de
diferents estils musicals i molt ben caracteritzades.

La Unió Esportiva Cadaqués va sol·licitar la Sala per tal de
portar-hi a terme una festa per a recaptar fons per s’entitat
esportiva. Sa festa, amb un Full Monty de la junta com a
acte estrella, va tenir una molt bona assistència de públic.

UNA ESTONA AMB JOAN PERA

CLASSES DE CERÀMICA I DE BALL

La Societat l’Amistat va organitzar es divendres 14 de
desembre, en el marc de la Festa Major d’Hivern,
s’espectacle Una estona amb Joan Pera. S’actor va repassar,
a través d’anècdotes, sa seu trajectòria personal i
professional. Amb aquest acte vam estrenar ses tauletes i
cadires plegables que vam adquirir per fer la Sala més
acollidora. Aquest mobiliari també mos servirà per altres
actes al Casino, com presentacions de llibres o conferències.

Un de ses objectius que es va proposar aquesta junta va
ser dotar de més activitat ses edificis que gestiona la
Societat l’Amistat, concretament la Sala i el Casino. Amb
aquesta finalitat aquest gener es van iniciar, a sa segona
planta del Casino, classes de ceràmica per nens i adults a
càrrec de s’artista Alícia Cayuela.

FESTA MAJOR D’HIVERN
Com cada 18 de desembre (Sta. Esperança), la junta de la Societat l’Amistat
homenatja as socis desapareguts encenent un ciri en sa seu memòria
durant la missa. En acabat, organitza sardanes as Portal amb la Cobla
Rossinyolets i es dinar de socis i amics al Casino. Abans de l’àpat, la junta
fa entrega de s’agulla de l’entitat as soci Jordi Rocafort.
A les 6 de la tarda té lloc al bar Casino la quina, sa primera que obre la
temporada de quines a Cadaqués. També vam fer quina es dia de Nadal i es
dia de Reis

COL·LABORACIONS
Amb la proximitat de ses festes de Nadal, l’escola Caritat Serinyana va organitzar el 19 de desembre una
cantada de nadales. L’AMPA de la Llar d’infants Es Papanell va organitzar la Gran Cagada de tió. Els patges
reials van recollir ses cartes des nens i nenes de Cadaqués a la Sala. En es tres casos la Societat va
col·laborar cedint la Sala.
El Casino va cedir ses seus instal·lacions per a presentar l’últim número de sa revista Sol Ixent. En aquesta
edició es va dedicar a ses dones de Cadaqués.

En aquest sentit, s’escola de ball Ballem Junts de Vilafant
va començar un curs de tres mesos de ball en línia i ball
de saló. Està previst que a partir de l’octubre es torni a
fer una altra edició des curs.

CARNAVAL
La Societat va organitzar, amb col·laboració amb l’Ajuntament de Cadaqués, es diumenge de Carnaval un
taller de màscares per es més petits al Casino. Es dissabte es va cedir al consistori la Sala per fer-hi el ball
de Carnaval. Durant la passada, as Portitxó, es membres de la Junta van repartir cava i tortell al públic.

CONCERT JIMMY BARNATÁN
L’actor i músic Jimmy Barnatán, acompanyat de sa cantant
Lola Dorado i de Tòfol Martínez Band, va celebrar un
concert de blues es mes de març a la Sala. Cinquanta
persones van assistir as concert.

