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La fàbrica de c oo sl r  

CONCERT 28/05/2018 1a SESSIÓ (10,10h) 

Benvolgudes famílies de La Fàbrica de Colors 2018: 

Us agraïm la vostra participació i implicació en aquest projecte musical i educatiu únic: una 

cantata col·lectiva infantil que des de 2014 ha donat la volta arreu de Catalunya i les Balears! 

Enguany en celebrem la 5a edició amb més de 1.000 alumnes participants, repartits en 4 concerts 

i acompanyats per la recentment nascuda Orquestra Infantil de Barcelona. 

Després de mesos de treball i gaudi, ja tenim ben a prop els concerts finals, que en el vostre cas 

serà dilluns 28 de maig a les 10,10h al Teatre Condal (Av. Paral·lel 91). 

Recordeu que el dia del concert tots els alumnes han de venir ben esmorzats de casa i vestits amb 

una samarreta o camisa llisa (sense lletres ni dibuixos) de qualsevol color excepte blanc o negre, i 

pantalons o faldilla de color blau (texans o no). 

 

 

           La venda d’entrades s’obrirà el dia 20 d’abril a les 8h a la nostra web www.utmusica.com i 

a www.facebook.com/utmusica.  

Les entrades són numerades i costaran 5€. Per comprar-les, entreu a www.utmusica.com o al 

nostre Facebook, aneu a La Fàbrica de Colors 2018, seleccioneu la vostra data i hora de concert 

(28/5/2018 10,10h) i trieu les corresponents a la vostra escola, indicant el vostre nom i el del 

nen/a que veniu a veure. Per garantir que cada família tindrà un mínim de 2 entrades, dins de 

les entrades de la vostra escola no podeu comprar més de 2 entrades per cada nen participant.  

Però no patiu! Si en necessiteu més, podreu afegiu-ne totes les que vulgueu des de l'apartat 

ENTRADES OBERTES, fins que s'esgotin. 

ATENCIÓ: El termini per comprar les entrades corresponents a la vostra escola finalitza el 13 de 

maig. A partir del 14 de maig totes les entrades disponibles passaran a ser ENTRADES OBERTES. 

 

 

 

Emporteu-vos un gran record d’aquest projecte! 

Amb la compra d’entrades o a la sortida del concert, podreu adquirir el 

llibre amb el CD, el conte il·lustrat, les lletres, les partitures i les activitats 

didàctiques, tot per només 10€, i us estalviareu les despeses d’enviament! 

Però si esteu impacients i el voleu tenir ja, podeu comprar-lo des d’avui 

mateix a www.utmusica.com i en una setmana el rebreu a casa vostra! 

GRÀCIES PER ACOMPANYAR-NOS A PINTAR DE MÚSICA EL MÓN! 

VENDA D’ENTRADES PER INTERNET 

EL LLIBRE+CD DE LA FÀBRICA DE COLORS 


