Arriba altra vegada la Diada de la Rumba, la cita anual de referència de l’escena rumbera catalana. Per quart any consecutiu
aquesta trobada reuneix les principals figures i representants del gènere en diferents propostes musicals, formatives, lúdiques i
reflexives. L’esdeveniment és la major mostra gratuïta de rumba catalana, una jornada de portes obertes per conèixer de ben a
prop aquesta música d’origen gitano i català.
Enguany les activitats matinals tindran lloc al Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia, i estan pensades per a tots els públics
(tallers, classes, animació infantil, exposicions, debats, mercadillo rumbero...). A la tarda ens traslladem a la Sala Apolo per a la
Super Rumba Jam, una mataró musical amb la participació d’artistes i bandes de l’escena.

PROGRAMA. Diumenge 18/11/2012:
MATÍ, al Centre Artesà Tradicionàrius (Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona), a partir de les 10:00:
- Tallers de guitarra ventilador, percussió, piano i ball, amb artistes consolidats del gènere *
- Classe magistral de ball amb Josefa Becas “Tia Pepi” *
- Animació infantil per rumba i xocolatada
- Exposició “20 anys d’Ai Ai Ai. 20 anys de rumba catalana en català”
- Taula rodona sobre la producció musical rumbera, amb productors i arranjadors veterans i joves.
- Mercadillo rumbero. Mostra de productes rumberos, amb discos i marxandatge a preus reduïts.
- Rumba en Vinil. Sessió contínua de DJs punxant rumba en vinil, i mostra de vinils històrics.
* Els tallers i la classe tenen places limitades i requeriran inscripció prèvia a diada@forcat.org

TARDA, a la Sala Apolo (Nou de la Rambla, 113, 08004 Barcelona), a partir de les 18:00:
Super Rumba Jam. Mostra-marató musical amb artistes i bandes de l’escena rumbera catalana actual. 4 hores de música sense
interrupcions amb més desenes d’actuacions diferents. Grups confirmats: ACHILIFUNK SOUND SYSTEM, LOS MANOLOS, PERE
REYES, AI AI AI, CHIPÉN, EMPALMAOS, MICU, LA MALAGA, DERRUMBAND, CANDELI, ELS DELAI, EXPRESSO, AIMARAI, CANTADOY,
THE LITO, 9SON, RUMBALÀ, ALMA DE PATO, NOEL MEYA, DON VITO Y LOS CORLEOLE, PULSO RUMBERO, JOSE EL CHATARRA,
RUMBORRACHERA, REVOLUCION, RUMBA SIN RUMBO... i molts més.
TOTES LES ACTIVITATS SÓN GRATUÏTES. Més informació a: http://www.forcat.org/diada
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Foment de la Rumba Catalana (FORCAT) – www.forcat.org – Travessia de Sant Antoni, 6-8, Gràcia, 08012 Barcelona
Foment de la Rumba Catalana (FORCAT) és una entitat sense afany de lucre que treballa per a la promoció i el reconeixement de la rumba catalana, un gènere musical
popular gestat al sí de les comunitats gitanocatalanes i donat a conèixer internacionalment per Peret a partir dels anys 60, entre d’altres artistes. FORCAT aplega des de
2009 artistes, professionals, estudiosos, melòmans, aficionats i d’altres actors socials vinculats a aquesta escena musical, i impulsa tota mena d’iniciatives en favor de
la divulgació i transmissió del gènere, de la seva dignificació social i reconeixement institucional, i de la dinamització de l’escena.

