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TRADICIONS

Ajuntament

Els nostres balls tradicionals es
donaren cita a la plaça de Sa Torre de
Manacor
05.02.09 - El passat
dissabte dia 31 de
gener, l'Agrupació
Folklòrica SA
TORRE, va
organitzar una
jornada de balls
tradicionals on hi
participaren tots els
seus balladors; des
dels més petits:
grup dels rebosillos
1r. i 2n. nivell,
passant pels grup
dels tamborinos,
dels flabiols i el grup
de les canyes, que són els més experimentats. A més a més, ens varen
acompanyar l'escola de ball de bot "S'Arau Alcudienc" amb qui compartirem
un capvespre molt agradable, envoltats pel nombrós públic format per
familiars i amics dels balladors que es va donar cita a l'esdeveniment.
També cal dir que el temps va acompanyar i la ballada oberta a tothom va
ser un èxit, també ho va ser la torrada i la bona actuació dels sonadors que
varen acompanyar als dansaires tot el vespre.
Els grups convidats foren: cofre antic (Inca) i Esclafits i castanyetes (Artà)
La Regidora de Cultura, Isabel Febrer va fer entrega d'uns detalls a tots els
participants a més de convidar-los a sopar de llonganissa i botifarró. Els
amos de can Patxó, com cada any, convidaren a vi i aigua per a tots.
La cultura dels balls tradicionals s'ha de conservar a Manacor i comarca i
d'això, n'Antònia se'n encarrega molt bé, mantenint viu aquest esperit amb
més de 60 joves balladors de s'escoleta de s'Agrupació folklòrica de sa Torre
El proper dissabte dia 7 de febrer s'escoleta de s'Agrupació Sa Torre
participarà, juntament amb dues escoles més de ball com són Aires de
Montisión, de Porreres i s'Arau Alcudienc. La demostració començarà a les
17.30 hores a l'Auditòrium d'Alcúdia, i desprès haurà berenar per a tots.
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