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Un nou Cornamusam, on la teva 
participació és clau.

Dissabte 25 de maig

De 10.00h a 20.00h Firal petit 
Plaça del Cornamusam: Fira tradicional amb 
lutiers, artesans, llibreria i jocs gegants de fusta

11.00h Plaça Mercat 
Posi-me'n tres quartans! amb la Cobla Bufaganyes 

11.30h Centre d’Olot 
Parades per bufar
12.00h Plaça Mercat 
Posi-me'n tres quartans! amb la Cobla Bufaganyes 

12.15h Carrer de Sant Rafel 
Pujada dels sacaires
12.45h Plaça del Cornamusam 
Concert vermut amb Mirna Vilasís i Xavi Múrcia 

16.30h Can Trincheria 
"La música tradicional com a mètode didàctic:      
el flabiol a l'escola" a càrrec de David Mestre

18.00h Plaça del Cornamusam 
Inici de la cercavila amb la Cabreta i els Ministrers 
de l’Escola Municipal de Música d’Olot
19.00h Sala El Torín 
Concert de Menaix a Truà i la Cobla del So Infinit 
21.30h Plaça del Cornamusam 
Concert de BÖJ
23.00h Plaça del Cornamusam 
Concert de Stukat del Bolet

Divendres 24 de maig
17.30h Plaça Mercat
Posi-me'n tres quartans! amb el Til·ler i la Cabreta 

18.30h Plaça Mercat
Posi-me'n tres quartans! amb el Til·ler i la Cabreta 

21.30h Plaça Rector Ferrer
Tocada d'inici a càrrec de Xavi Múrcia 

21.40h Plaça Rector Ferrer
Concert de RSK! i Ball de la Cabreta 
22.00h Plaça del Cornamusam 
CornamuJAM

Totes les activitats són gratuïtes excepte el concert 
de Menaix a Truà i la Cobla del So Infinit (10€ anticipada 
/ 12€ a taquilla). Entrades disponibles a olotcultura.cat

Després de 28 edicions ininterrompudes, el 
Cornamusam ha esdevingut un festival de renom 
en el món de la música d'arrel catalana, per on 
han passat alguns dels referents capdavanters de 
la cornamusa en l'àmbit europeu. Arribats a aquest 
punt, però, creiem que és necessari que tu, 
l'espectador, esdevinguis el protagonista, creant 
entre tots un Cornamusam més obert, divers, 
dinàmic i atractiu; tant per aquells que ja veníeu, 
com per aquells que acabeu d'arribar. 
Perquè això sigui una realitat, volem que ens ajudis 
a tirar endavant aquesta nova etapa del projecte, 
creant un festival que no només serveixi 
d'aparador a totes aquelles propostes que 
reivindiquen la cornamusa, sinó que també sigui 
un festival proactiu i dinàmic.

La Cabreta
Cap de Llista del Cornamusam

Volem construir el 
Cornamusam de tots, entre 
tots. Ara és el moment. 
Ens ajudes?


