
 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES DE LA CANTÀNIA:
 

 Concert: 2 de juny a les 
 

PER ALS INFANTS: 
 

 Horari i lloc d’assaig: 

Els nens i nenes han de ser al 
Ponent, 44) a les 14:15 h. Els heu de dur i recollir les pròpies famílies. Els mestres ja serem al 
lloc de trobada. 

La recollida serà pel mateix lloc on els hagueu deixat, una hora després aproximadament.

 Com cal anar vestit? 

Samarreta de color vermell de màniga curta sense dibuixos

Pantalons i/o faldilles preferiblement negres o de color fosc (és igual si són llargs o curts). 

 Calçat fosc (no té cap importància la classe de calçat

El material escènic ja el durem els mestres

PER A LES FAMÍLIES: 
 

 Entrades: 

Cada família ja té les seves entrades.
per a que no es perdin i dur-
recinte. 

Recordeu que els nens i les nenes menors de 2 anys, poden entrar de forma gratuïta però 
sense ocupar seient.  

 Indicacions per al dia del concert:

S’obriran les portes 20 minuts abans de l’hora del concert

És important que tothom es situï 

Està prohibit fer fotos amb flash durant el concert, cal esperar al moment del bis.
fer filmacions, fer-ho discretament des de la mateix butaca. 

QÜESTIONS ORGANITZATIVES DE LA CANTÀNIA:

de juny a les 16:30h. 

 

Els nens i nenes han de ser al a la part del darrere del Teatre Auditori 
Els heu de dur i recollir les pròpies famílies. Els mestres ja serem al 

ateix lloc on els hagueu deixat, una hora després aproximadament.

 

de màniga curta sense dibuixos. 

ons i/o faldilles preferiblement negres o de color fosc (és igual si són llargs o curts). 

Calçat fosc (no té cap importància la classe de calçat) 

El material escènic ja el durem els mestres i el repartirem abans d’entrar

Cada família ja té les seves entrades. Recordem que és responsabilitat de la família vetllar 
-les el dia del concert. Sense l’entrada no deixaran entrar al 

i les nenes menors de 2 anys, poden entrar de forma gratuïta però 

Indicacions per al dia del concert: 

S’obriran les portes 20 minuts abans de l’hora del concert, i cal ser puntuals. 

És important que tothom es situï al lloc assignat, i que no crideu ni distragueu els infants.

rohibit fer fotos amb flash durant el concert, cal esperar al moment del bis.
ho discretament des de la mateix butaca.  

  

QÜESTIONS ORGANITZATIVES DE LA CANTÀNIA: 

Teatre Auditori de Granollers (Carrer 
Els heu de dur i recollir les pròpies famílies. Els mestres ja serem al 

ateix lloc on els hagueu deixat, una hora després aproximadament. 

ons i/o faldilles preferiblement negres o de color fosc (és igual si són llargs o curts).  

’entrar. 

Recordem que és responsabilitat de la família vetllar 
les el dia del concert. Sense l’entrada no deixaran entrar al 

i les nenes menors de 2 anys, poden entrar de forma gratuïta però 

, i cal ser puntuals.   

i que no crideu ni distragueu els infants. 

rohibit fer fotos amb flash durant el concert, cal esperar al moment del bis. I en cas de 


