Dossier de
contractació

L’entitat
L’Associació Cultural i d’Esbarjo Mestres del Gai Saber
va néixer un 27 de juliol de l’any 2007, amb la
voluntat de dur a terme la recuperació del Ball de

Gitanes de Mataró.
A finals del 2015, l’entitat va posar en marxa un altre
projecte de ciutat: la recuperació de la resta dels
seus propis balls tradicionals. Amb el nom “Mataró
Dansa”, l’11 d’octubre del 2015.

Amb la voluntat de donar a conèixer i difondre les
danses tradicionals de la ciutat, aquesta associació
de caire cultural es va convertir en esbart l’any 2017,
amb la denominació oficial “ESBART MATARÓ”.
Finalment, a principis del 2018 es va estrenar “La
Mulassa”, formant part del bestiari tradicional i de la
imatgeria festiva de Mataró.

El Ball de Gitanes
El Ball anomenat, Ball de Gitanes, té un origen molt
antic i incert.
S’ha anat enriquint per les vivències de la gent i
s’ha transmès de generació en generació.
Una tradició ancestral i molt viva, que ha convertit
el ball, en un punt de trobada per als ciutadans.
El nostre ball, esta format per un conjunt de danses

populars

com:

xotis,

la

contradansa, el galop, etc...

polca,

la

jota,

la

Condicions
-

Espai de ball mínim de 8m x 10m

-

Equip de so amb suficient potència perquè se
senti a tot el recinte de la ballada.

-

Sistema

de

reproducció

de

(CD/USB/AUX)
-

Micròfon

-

Espai per canviar d’indumentària

-

Aparcament pels cotxes dels dansaires

música

Actuacions i Preus
OPCIÓ A

OPCIÓ B

Vestuari Oficial

Vestuari no oficial

Espectacle sencer de Ball de Gitanes 450€ + Desplaçament*

-

(40 min, aprox.)
Espectacle curt del Ball de Gitanes 300€+ Desplaçament*

150€ + Desplaçament*

(20 min. Aprox.)

Cercavila del Ball de Gitanes amb 350€ + Desplaçament*

250€ + Desplaçament*

músics

Taller participatiu del Ball de Gitanes

-

100€

* Els desplaçaments s’abonaran a part de la taxa marcada anteriorment. La quota de desplaçament
dependrà del quilometratge. 4 cotxes aproximadament 100 km (100€)

Contacte
Per qualsevol dubte, qüestió. Suggeriment o ampliació d’informació, no
dubteu en contactar amb nosaltres:

