SEMBRANT POESIA 2019 ALBORAIA
Com podeu participar?
Sou vosaltres qui feu açò possible. Per tant, si voleu
participar, només cal buscar un tros de tela, llençol
vell, mantell o cartolina gran i escriure un poema, un
fragment, etc., en qualsevol llengua, per a reflectir
la diversitat i riquesa culturals que ens envolten.
Després, s’ha de penjar a una finestra, a un balcó o a
qualsevol altre lloc que permeta als vianants veure’l
mentre passegen pel poble. També podeu crear
artefactes poètics amb les vostres habilitats
artístiques i decorar el carrer o la casa.
Ah! I no oblideu registrar el vostre balcó o finestra
i posar el poema al web per tal que tots puguen saber
on està: https://sembrantpoesia.com.

Sembrant Poesia és una iniciativa de les
veïnes i veïns d'Alboraia que enguany tindrà
lloc de l’11 al 19 de maig. Aquest moviment
cultural i poètic té un caire espontani; són
les persones les qui fan possible que el poble
es transforme en un escenari artístic i poètic
durant una setmana.
Aquest any 2019 celebrem la quarta edició i
esperem que la iniciativa vaja creixent i
alimentant-se de la imaginació dels
participants. Durant la setmana de Sembrant
Poesia els balcons i finestres de les cases,
així com els exteriors dels col·legis,
escoletes, associacions, comerços, etc.,
s'omplen de poemes i d'artefactes poètics.

Programa d’activitats
Dissabte 11 de maig
11:00 Taller de poemes als balcons al Nostre Bar.
18:00 Pregó inaugural a la Plaça del poble i actuació
del Cor Polifònic de la Societat Musical d’Alboraia.
Diumenge 12 de maig
Penjada de poemes als balcons i finestres del poble.
Dimecres 15 de maig
9:30-12:30 Sembràrem flors i varen nàixer poemes: les
escoles sembren poemes pels testos del poble.
19:00 Jam poètica al Nostre Bar Alboraia.
Dissabte 18 de maig
21:00 Sopar poètic a la Plaça del poble. Estrenem
sopar de cabasset (cadascú porta el que vol sopar i
alguna cosa per compartir).
22:30 Lectura de poemes, micròfon obert i sorpresa!
Diumenge 19 de maig
10:30 Esmorzar de cloenda a la Plaça del poble.
12:00 Performance SOS Madre Tierra a càrrec de La
Colectiva Activista.
13:00 Actuació del Cor d’UTEM: els xiquets i xiquetes
d’UTEM canten amb els veïns del poble.
Els dissabtes 4 i 11 de maig d’11:00 a 14:00 estarem
al Nostre Bar per ajudar-vos a muntar els vostres
poemes. Porteu el material que tingueu!
Qui vulga participar en l’actuació del Cor d’UTEM del
dia 19, tindrem assaig els dijous 9 i 16 de maig.

