
Benvolguts pares, 

 
Com ja sabeu els vostres fills/es, aquest curs participen a l’activitat 

Cantània organitzada per l’auditori de Barcelona. 

Aquesta activitat consisteix a preparar una cantata que és el treball 
de bona part del curs, i s’acabarà amb un concert que es farà el 

diumenge 28 de maig a les 16:30 de la tarda a l’Atlàntida de 
Vic. 

 
La cantata que interpretaran es titula “La nit dels malsons”, amb 

música d’Àlex Martínez i text de Marta Buchaca. 
 

L’Atlàntida posarà a la venda les entrades per abonats i amics de 
l’Atlàntida  a partir del gener. Però a partir de l’1 de desembre ja es 

podran adquirir o bé per internet o bé a taquilles. 
Les entrades valdran 9€ a platea i 8€ a l’amfiteatre si es 

compren a la taquilla del teatre. Si la compra es fa a través d’Internet 
(www.latlantidavic.cat) valdran 8 € i 7€ respectivament.  

  

 L’horari de taquilles és: 
    De dimarts a divendres de 15:30 a 19:30 

    Dissabte de 10:00 a 13:00 
 

Com més aviat les compreu més bé podreu escollir el lloc. 
Per si us serveix per decidir quin lloc escolliu per seure, si mirem 

l’escenari des del públic, els vostres fills estaran situats de la meitat 
de l’escenari cap a la dreta. 

Quan adquiriu les entrades fixeu-vos bé que siguin les de la sessió 
de la tarda a les 16:30, si us equivoqueu no les canvien. 

 
Us adjuntem la normativa i l’horari del dia 5 que ens ha fet arribar 

l’Atlàntida: 
 

 

 

NORMATIVA  

 
1. No es pot fumar en cap de les dependències de L’ATLÀNTIDA. 

 
2. Al recinte no s’hi pot entrar amb begudes o menjar, ni amb 

paraigües molls o d’altres objectes que puguin deteriorar el 

mobiliari o la decoració, o que impedeixin o dificultin la 
comoditat dels altres usuaris. 

 
3. No poden accedir a les sales nens amb cotxet. S’han de deixar 

a l’espai habilitat que us indicaran els acomodadors.  
 

http://www.latlantidavic.cat/


4. No hi podrà haver persones dretes a la sala mentre duri 

l’espectacle. 
 

5. En cas d’espectacles de nombrosa participació a l’escenari, 

l’usuari es farà responsable que els actuants s’esperin a 
l’escenari o annexos, o bé tinguin un seient reservat a la sala. 

En cap cas podran estar en altres dependències del Centre. 
 

6. El recinte s’obrirà 45 minuts abans de la cantata tot i que a la 
sala no s’hi podrà accedir fins quinze minuts abans de 

començar l’activitat. Un cop començada l’activitat no s’hi 
permetrà l’entrada. 

 
7. Els nens a partir de dos anys han de tenir entrada (no poden 

seure a la falda dels pares). 
 

8. Un cop finalitzat el concert, s’haurà d’anar a buscar als nens a 
la zona verda del teatre. En cap cas, els nens sortiran per 

l’escenari ni els pares podran accedir-hi. 

 
 

 
Atentament 

Els mestres d’ed.musical 
 

Gurb, 1 de desembre de 2016 
 


