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Ø

Des de l’Escola volem que tots els alumnes participin com a públic en tots els espectacles de
dansa de la nostra ciutat.#femciutat#femcultura.

Ø

Del 19 al 21 d’octubre tindrà lloc COS XXI Festival internacional de moviment i teatre gestual
amb diferents actuacions tant dins els teatres de la nostra ciutat com en diferents llocs al carrer:
Dissabte 20 18.00 h, Jardins de la Casa Rull “Praise “ de CobosMika
Company, espectacle per a tots els públics amb una durada de 25’. A les 18.30 h, Davant del Mercat
Central “... Eran casi las dos “ de Cia. Carmen Fumero “, per a tots els públics i amb durada de 30’.
Les professores esperen veure´s en aquests espectacles, fora molt interessant que assistiu a tots els
espectacles possibles.
Per a més informació podeu entrar a https://cosreus.cat.

Ø

Divendres 16 de novembre a les 21’00h representació del ballet “La Ventafocs” de Serguei
Prokofiev a càrrec del Ballet Nacional Rus . 30,00 € i 22,00 € amb un 20 % de descompte. Si esteu
interessats en assistir-hi, ho comuniqueu i porteu els diners a la vostra professora abans del dia 27
d’octubre

Ø

Us recordem que heu de portar a la vostra professora la fitxa d’alumne, permís d’imatge i permís
de sortida. Gràcies

Ø

Us recordem que les professores tenim horari d’atenció als pares:
Montse Queralt dilluns 19’30-20’30 h
Juny Cases dijous 19’30-20’30 h
Assun Gómez dimarts 17’30-18’30 h
M. Betlem Llop dimarts 18’45-19’30 h
Teresa Aguadé divendres 18’00-20’00 h
Àngels Rivero dilluns 19’30-20’30 h
Belén Prieto divendres 18’45-19’00 h
Lourdes Gómez dissabte 12’30-13’30 h

Ø
Ø

Els dies 2 i 3 de novembre hi haurà classe.

L’Equip de professores de l’Escola de Dansa del Centre de Lectura us dona la benvinguda i us
desitja un bon curs.

