
 

  



 

Festival +KSamba’14 

Dissabte 28 de juny de 2014 al Palau d’Aiamans de Lloseta 

 

Agenda de la jornada: 

 

- 10:00h a 14:00h > Tallers1 de Percussió Afro-brasilera al Palau d’Aiamans (Preu 20€ amb Paella inclosa): 

 

Master Class a càrrec d’en Marivaldo Paim per batuquers avançats2 

Procedent de Salvador de Bahia, Marivaldo Paim és Director Musical de Ilê Aiyê, una de les bandes més importants de Samba Bah iana arreu del 

món.  

 

Taller de Samba Reggae a càrrec d’en Pablo Ortiz per batuquers de nivell mig 

Pablo Ortiz és Fundador i Director de l’Escola Carnavalia a Alacant, un dels grups referents de percussió afro-brasilera a nivell nacional.  

 

Taller de Samba inicial a càrrec d’en Toni Crespí per batuquers novells. 

Toni Crespí és Director dels Sandungueros i de Carabassamba. S’ha format amb Directors de grups de la talla de Bloco X, i  recentment ha viatjat a 

Brasil per visitar múltiples escoles de samba. 

 

- 14:00h a 15:30h > Dinar de paella pels assistents als tallers & 3er Fòrum de Batucades 

Als jardins del Palau d’Aiamans. El Fòrum de batucades és una activitat clau d’aquest festival on es reuneixen un o dos representants de cada 

formació per conversar sobre inquietuds des nostre col.lectiu. 

 

- 15:30h a 17:00h > Temps de relax amb música d’ambient als jardins del Palau. 

 

- 16:00h a 16:30h > Actuació dels Sandungueros Juniors.  

 

- 17:30h a 19:30h > Gran passacarrers amb totes ses batucades de Balears. 

Concentració a les 17:00h a l’Avinguda del Cocó finalitzant al Palau. Consulta el recorregut fent click aquí 

 

- 19:30h a 20:30h > Happy Hour amb DJ al Palau D’Aiamans. 

 

- 20:30h a 1:00h > Concerts a càrrec de: 

20:30h - 21:15h Carabassamba Rio Show 

21:15h - 22:00h Batucada Terraroja 

22:00h - 22:45h Showtime amb Mila 

22:45h - 23:30h Carnavalia (Alacant - pendent confirmació) 

23:30h - 00:30h Coco Malangâo (Madrid) 

00:30h - 1:15h Sandungueros 

 

- 1:30h > Fi des Festival i allotjament al Pavelló de Bàsquet. 

                                                 
1
 Els tallers tenen una durada de 4h. Inscrició prèvia a càrrec dels Directors de cada batucada. Els participants duran els seus 

instruments. Es treballarà només amb surdos, caixes, repiniques i timbaos. 
2
 Per realitzar sa Master Class és requisit imprescindible tenir un alt nivell musical. 

http://goo.gl/maps/02EUR
https://docs.google.com/forms/d/18lghaAsSzEvyMGndeELYUcvaNt8OYHsz4F-K5gcjUtE/viewform?usp=send_form

