
IX FESTIVAL

16 i 17 
d’octubre
6, 7 i 27 
de novembre

Diumenge 17 d’octubre
Recinte de la fira d’artesania de la fusta de la Sénia. 
C. Domenges s/n

12:30h. Curs de Jota ballada, a càrrec de 
lo Planter, Escola de música, ball i cant 
tradicional.
18:30h. Trobada de grups de dansa del 
territori, amb la participació del Grup de 
danses la Sotà de Benicarló, el grup de 
jotes Sarabastall de Sant Jaume d’Enve-
ja, el Grup de Jota de la Casa d’Andalusia 
de la Sénia i els Dolçainers de Joventuts 
Unides.

Dissabte 6 i diumenge 7 
de novembre
Casa de Cultura. Matí i tarda.
C. del Mestre Esteller s/n

Taller de teatre musical per a joves, a 
càrrec de l’Escola Municipal de Teatre de 
Tortosa.
Diumenge a les 18:00h. Actuació final.

Dissabte 27 de novembre
Casa de Cultura. C. del Mestre Esteller s/n

19:30h. Broadway a la Sénia. Espectacle 
de musicals amb la soprano Mari Pau Me-
dina, el tenor Joan Carles Blanquer i la 
Banda de Música de l’Agrupació Musical 
Senienca.

música - danses - teatre - xerrades

Dissabte 16 d’octubre
Auditori del Centre Obrer de la Sénia. 
C. del Primer de Maig, 14

18:00h. Canta’m un conte, espectacle per 
a tota la família a càrrec de David An-
guera, actor i músic i Xuel Díaz, actriu i 
cantant.

Més informació i inscripcions a
musiquesenterresdecruilla.wordpress.com

Organitza:

Patrocinen:

Col·laboren:
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El festival estarà dedicat a la música i les 
arts escèniques, on hi podrem escoltar les 
experiències d’artistes vinguts dels territo-
ris de parla catalana . També com cada any 
continuarem amb la capacitat de la música 
de banda de cercar noves formes d’expres-
sió i noves sinergies i amb el joc entre tradi-
ció i la innovació. 

10:00h. Lliurament de materials.
10:30h. Acte inaugural.

CONFERÈNCIA MARC
11:00h.  La música al cinema i als videojocs, a 
càrrec d’Òscar Senen. Compositor i director.
11:45h. Pausa cafè.

Dissabte 16 d’octubre
Auditori del Centre Obrer de la Sénia. 
C. del Primer de Maig, 14

Jornada de música i arts 
escèniques en terres de cruïlla

Benvinguts a la nova 
edició de Músiques en 
Terres de Cruïlla 2021

Enguany el festival es desenvoluparà en di-
ferents caps de setmana. 16 i 17 d’octubre i 
6, 7 i 27 de novembre. El matí del dissabte 
16 d’octubre, al Centre Obrer de la Sénia, 
podrem seguir les intervencions dels parti-
cipants a la Jornada. Per la tarda podrem 
gaudir d’un espectacle per a tota la família 
al mateix Centre Obrer. Enguany recuperem 
algunes activitats que vam haver de deixar 
de fer per la COVID 19, com els tallers de 
jota i la trobada de grups de danses del te-
rritori dins del marc de la Fira d’Artesania 
de la Fusta de la Sénia. Com en les darre-
res edicions hem reservar un espai als més 
joves, alumnes de les escoles de música i 
dansa, amb un taller de teatre musical que 
els ajudarà a experimentar amb noves expe-
riències artístiques i a obrir els ulls a nous 
camins i nous interessos. El concert de la 
banda de música de l’Agrupació Musical 
Senienca amb la soprano Mari Pau Medina 
i el tenor Joan Carles Blanquer, dedicat als 
musicals de Broadway tancarà el programa 
d’aquesta edició de 2021.
Ser lloc de cruïlla i de frontissa ens enri-
queix i ens esperona. De la reflexió i el tre-
ball conjunt, en surten les idees i productes 
que any rere any enriqueixen el bagatge que 
anem acumulant.

RODA D’EXPERIÈNCIES
12:15h. Canta’m un conte, a càrrec de David 
Anguera, actor i músic i Xuel Díaz, actriu i 
cantant. Barcelona.
12:45h. El folklore d’ahir, avui, a càrrec de 
Marga Julià (professora d’interpretació i 
dicció), directora de l’Escola de Teatre de 
Tortosa  i Domingo Tomàs (gestor cultural 
i sonador), director de la Colla Jove de 
Dolçainers de Tortosa. 
13:15h. Un dia qualsevol em vaig despertar 
poesia, a càrrec de Bienve Borrás, actriu 
i Joan Miró, músic. Escola de Teatre i Circ 
d’Amposta.
13:45h. Sense fils: música narrada, narració 
musicada , a càrrec de Mario Roig Vila, mú-
sic  i Jordi Pla Porta, escriptor. València. 
14:15h. Debat i cloenda.


