
Recinte del Castell d´Amposta, 13 de Juny de 2015

Activitats de la Festa del Vi:

Matí:

· 11h. Inauguració de la III Festa del Vi Català a la Vora del Riu

· 11h. Tast de Terra.

· 11:30h. Tastets.

· 12h. Tast de Música.

,
a càrrec del Sr Jordi Bort i Ferrando,President de l'Institut Català
de la Vinya i el Vi. Obertura dels estands participants,així com
del punt d'informació i de venda de tickets de degustació.

Al mateix recinte del Castell d'Amposta,
obertura dels estands relacionats amb la gastronomia, els
productes artesans i culturals del nostre territori, ideals per a
que tots aquells que vulguin disfrutar de la Festa puguin
conèixer i tastar una mica de territori ebrenc i, alhora, maridar-
lo amb l'element central de la nostra celebració, el Vi Català.

Al recinte de la Biblioteca Comarcal Sebastià
Juan Arbó, tallers i jocs per als més petits, relacionats amb el
món del vi i de la viticultura, per a què els menuts de la casa
puguin tenir una primera aproximació lúdica i cultural al món
de la vinya i el vi.

Al recinte del Castell d'Amposta, Vermut
Musical a càrrec de la Big Band de la Fila d'Amposta, què ja en
plena Festa ens amenitzarà les primeres hores del matí amb la
seva actuació, tan lligada a l'hora del Vermut.

Tarda:

A la vora del riu Ebre, a l'espai contigu
de la Festa i dins del propi recinte del Castell d'Amposta,
obertura de l'espai ACUSTIC & FRIENDLY, a càrrec dels amics
de Friendly People. Des de les 17 h i fins ben entrada la
matinada, dj's del territori amb música indie Pop-Rock,
actuacions en directe i dj's de música electrònica per
acompanyar la Festa del Vi i convertir-la,com molt bé diu el
seu títol, en una celebració lúdica i festiva.
Servei de Cockteleria.

Al recinte de la Biblioteca Comarcal
Sebastià Juan Arbó presentació del Llibre " Brut Nature. Lo
Fardatxo", de l'Editorial Piolet, a càrrec del seu autor, l'escriptor
del Garraf Juan Carlos Borrego.

no podia ser d'una altra mane-
ra, al Recinte del Castell d'Amposta actuació del grup ampostí
de ronalles "Guardet lo Cantador", tot un clàssic de la Festa
del Vi Català a la Vora del Riu.

·
Tancament dels estands dels cellers assistents i dels estands de
gastronomia, cultura i artesania.

Continuació de la Festa a l'espai Friendly People.

· 17h. Acustic & Friendly.

· 18h. Tast de Llibres.

· 19:30h. Tast de

22h. Cloenda de la III Festa del Vi Català a la Vora del Riu.
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