Entrades. A partir del dijous dia 7 de juny es podran recollir les entrades pel concert de final de curs a
secretaria ( col·laboració 6 euros per entrada) i s’ha de signar l’assabentat de la norma de NO fer
enregistraments ni fotografies amb mòbils ni càmeres durant el concert.
Horari de recollida d’entrades a Secretaria de 8’45 a 10 hores i de 13,35 a 14’15 hores.
Recordeu: Tots els alumnes han de tenir les autoritzacions de sortida i drets d’imatge pel barri signades.
DIMECRES 20 de juny MATI: Assaig general al TRUI TEATRE
Sortirem amb la col·laboració de la Policia local al TRUI Teatre, a partir de les 9’00 h.
Els alumnes d’infantil 3 anys aniran amb autocar, la resta anirà a peu . Tornada: infantil 3, 4 i 5 anys en
autocar. Primària a peu. Tots han de dur gorra pel camí.
Alumnes que toquen amb l’orquestra han de dur els instruments (també flauta dolça).
DIJOUS 21 de juny: Cantata al TRUI TEATRE
Tots aniran a peu excepte els alumnes de 3 anys que aniran en autocar. Tornada: infantil 3, 4 i 5 anys en
autocar. Primària a peu. Tots han de dur gorra pel camí.
Alumnes que toquen amb l’orquestra han de dur els instruments (també flauta dolça).
Vestit: tots els alumnes (músics i coral) amb la camiseta BLAVA de l’escola “Europa/Eurovisión” o les
camisetes indicades pels tutors i calçons o falda de color fosc (negre o blau marí). Han de dur sabates de
color fosc amb soles de goma; no es poden dur xancles, sabates amb llum ni similars.
IMPORTANT:
Tots els alumnes tornaran a l’escola amb els seus tutors o mestres i es farà la sortida a les 13.30 hores;
horari habitual. Hi haurà servei de menjador i club del cole.
LA REPRESENTACIÓ COMENÇA A LES 10.30 EN PUNT. A LES 10.20 ES TANQUEN LES PORTES I NO ES
PODRÀ ACCEDIR A L’INTERIOR.
ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR L’ENTRADA PER ACCEDIR AL TEATRE.
DURANT TOT EL CONCERT S’HAN D’APAGAR ELS MÒBILS, NO ESTÀ PERMÈS FER FOTOGRAFIES NI
ENREGISTRAMENTS PARTICULARS. SOL.LICITAM EL COMPROMÍS DE LES FAMILIES PER MANTENIR ENTRE
TOTS AQUESTA NORMA.
L’ESCOLA FARÀ FOTOGRAFIES I L’ ENREGISTRAMENT ES PENJARÀ A LA PLANA WEB COM EL CURS
PASSAT.
TOTS EDUCAM!

Concierto final de curso
Jueves 21 TRUI TEATRE a las 10’30 horas
Las entradas se pueden recoger a partir del jueves 7 en secretaria, antes de recogerlas se debe firmar el
compromiso de no grabar ni fotografiar durante el concierto.
Miercoles 20 ensayo TRUI TEATRE, jueves 21 Concierto Trui teatre a las 10’15 se cierran las puertas.
Los alumnos deben tenir firmades las autorizaciones de salida por el barrio y derechos de imagen.

