NOTA INFORMATIVA

març 2017

 Dijous 6 d‟abril representació de “La Pe i el Cordi fan ballar a l’Escola”, projecte amb la
col·laboració de la Regidoria d‟Ensenyament i Política Lingüística, amb els alumnes de l„Escola
Cèlia Artiga, Pompeu Fabra i Prat de la Riba. Projecte basat en el llibre “La Pe i el Cordi” del
Sr. Jordi Agràs. Representació del conte ballat “El Pere I el Llop” pels alumnes de grau
elemental de la nostra Escola i els alumnes d‟espanyol ens presentaran “Focs” basat en el
popular conte i ballet “La Ventafocs”, al Teatre Bartrina a les 19‟00h. Venda d‟entrades
anticipades els dies 27, 28 i 29 de març de 17‟30h a 19‟30h a la secretaria del Centre i el mateix
dia de la representació 1 hora abans de començar a les taquilles del Centre ubicades al
Vestíbul. Preu de les entrades 3,00€ i amb un màxim de tres entrades per alumne de l‟escola de
Dansa.
 Divendres 7 d‟abril representació de “La Pe i el Cordi fan ballar a l’Escola”, projecte amb la
col·laboració de la Regidoria d‟Ensenyament i Política Lingüística, amb els alumnes de l„Escola
Joan Rebull. Projecte basat en el llibre “La Pe i el Cordi” del Sr. Jordi Agràs. Representació del
conte ballat “El Pere I el Llop” pels alumnes de grau elemental de la nostra Escola i els
alumnes d‟espanyol ens presentaran “Focs” basat en el popular conte i ballet “La Ventafocs”, al
Teatre Bartrina a les 18‟00h. Venda d‟entrades anticipades els dies 27, 28 i 29 de març de
17‟30h a 19‟30h a la secretaria del Centre i el mateix dia de la representació 1 hora abans de
començar a les taquilles del Centre ubicades al Vestíbul. Preu de les entrades 3,00€ i amb un
màxim de tres entrades per alumne de l‟escola de dansa.
 Dissabte 8 d‟abril 1ª Jornada de Dansa i Família. La Coordinadora de Dansa de Reus,
juntament amb la Fundació del Teatre Fortuny i dins del marc de Reus Capital de la Cultura
Catalana 2017, han posat en marxa la iniciativa de crear la 1ª Jornada de Dansa i Família que té
com objectiu integrar la dansa a tota la família i viure durant unes hores una sèrie d‟activitats
adreçades a tothom, fills, pares i avis. Preu per persona 5€, inscripció i pagament a la nostra
Escola. Hora d‟inici a les 15‟00h al vestíbul del Teatre Fortuny.

Adjuntem el permís de participació al festival de fi de curs i el número de compte al qual
podeu fer la transferència per fer la reserva del vestuari en el cas que us el faci la
modista. Els alumnes que tinguin més d‟un vestit han de fer un ingrés de 20‟00 € per a
cada un però no és necessari que ho facin per separat tan sols han de fer una fotocòpia
de l‟ingrés per a cada professora i especificar de que són (clàssic, jazz....)
Heu de preguntar a la vostra professora si serà necessari fer l‟ingrés ja que hi ha
vagades que els vestits ja estan fets o són d‟altres cursos o de préstec de l‟Escola.
Gràcies

Aquest any portarem a terme el Festival de Fi de curs els dies 1, 2 i 3 de juny i us pregaríem que
ens donéssiu conformitat en que el vostre fill/a participés en ell, per tant assenyaleu amb un
cercle la resposta escollida per vosaltres. Si responeu negativament us preguem parleu amb la
professora del vostre fill/a i si la resposta és positiva us comprometeu a:
Assistència a reunions, vestuari i assistència els dies del Festival.

L'EQUIP DE L'ESCOLA DE DANSA DEL CENTRE DE LECTURA.

El/la meu/va fill/a .......................................................................................................SI - NO
participarà en el Festival de Fi de Curs 2016 - 2017

Signatura del pare, mare o tutor:

Reus.................. de.................................... de 2017

Sr./a.______________________________________________________

pare/mare de

l‟alumne/a______________________________________________________________
fa efectiu l‟import de ___________ € per al vestit de:
-

Clàssic
Contemporani
Jazz
Espanyol
Flamenc
Funky

a compte del Festival de Fi de Curs 2017 al número de compte de BBVA :
ES4301825400260201933171

Per a que així consti adjunto una còpia d‟aquest ingrés.

Firma

Reus ....... de ............................ de 2017

