Societat Coral Joventut Terrassenca
Entitat fundada al 1858 – Medalla de la Ciutat
Carrer Sant Marian, 122 08221 TERRASSA - Telèfon 937800529

BUTLLETÍ D’ACTUACIONS DE LA NOSTRA ENTITAT PEL DESEMBRE 2017 i GENER 2018

Secció Coral
16 desembre 2017

Teatre infantil
23 desembre 2017

Secció Teatre
23 desembre 2017

Secció Teatre
6 gener 2018

Teatre infantil
7 gener 2018

Singfusió
7 gener 2018

Contacta amb
nosaltres

Actuació de l’Orfeó Joventut Terrassenca a les 13 hores, en el Mercat de
la Independència, sota la direcció de la mestra Lucia Béresová.
Entrada lliure.

A les 12h al Teatre del Coro Vell. Vine a conèixer l’origen del tió amb el
conte “Els minairons”; queda’t després a fer cagar el nostre tió.
Encaminada a públic infantil. Entrada: 7€ - Preu Soci: 6€

A les 20 hores. Interpretació de l’obra “iaia: memòria històrica”,
interpretada per Alba Valldaura al Teatre del Coro Vell.
Entrada 10€ Preu soci: 8€

A les 20 hores. Interpretació de l’obra “Paco viene de Francisco” de la
Companyia de Teatre Mú al Teatre del Coro Vell. Al final, hi haurà cava i
tortell de reis per a tothom. Entrada 10 € - Preu soci: 8€

A les 12h al Teatre del Coro Vell.
Contes de nadal amb el contacontes Joanot i xocolatada després.
Encaminada al públic infantil. Entrada: 7€ - Preu soci: 6€

A l’Ateneu Terrassenc, a les 18,30 hores. Presentació de SINGFUSIO, un
Cor de veus joves, dirigits pels Mestres Lucia Béresová (Coro Vell) i Lluís
Yera (Veus Evohé), que treballen conjuntament en aquest projecte i
actuació de les dues Corals de les Entitats impulsores. Entrada lliure.

Pàgina Web:
http://www.corovell.cat
Facebook:
https://www.facebook.com/Coro-Vell-607247525958302/
Correu Electrònic: corovell@corovell.cat o bé coro.vell@yahoo.es
Telèfons:
937800529 (només tardes) o bé al 637176987
Si vols rebre aquest full periòdicament al teu correu electrònic, ens el pots facilitar.
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ACTIVITAT DE LES SECCIONS DE LA NOSTRA ENTITAT DE FORMA CONTINUADA

Pinzellades

Curset de pintura dirigit a infants d’entre 6 i 14 anys, dirigit pel mestre Oriol Bolde.
Si als vostres fills o néts els hi agrada la pintura, porteu-los els dimecres de 17,30 a 19
hores al nostre local social per informar-vos i us podeu apuntar allà mateix si ho
trobeu interessant i si en quedeu satisfets.

Botifarra

La Botifarra és un joc de cartes, és una competició no lucrativa, que és present a tot
Catalunya i forma part de la cultura del País. Si tens les tardes lliures, vine al cafè de la
nostra Entitat i passaràs una estona entretinguda en bona companyia.
És igual si no en saps jugar, els companys del grup us ensenyaran.

Secció Pintura

Tenim una secció de pintura, en la que pots desenvolupar les teves aptituts per la
pintura al teu aire i amb l’ajut dels demés companys de taller.
Si ho prefereixes, a més, pots formar part del curset de pintura que imparteix el
mestre Oriol Bolde els dilluns i dimarts de 17 a 19 hores.

Secció Teatre

La nostra secció de Teatre, dirigida per Susana Bordería ofereix classes a tots els
públics, tant infants i joves com a adults.
A més partir del desembre començarà el cicle de teatre: vine al teatre cada primer cap
de semana de mes, amb obres infantils al matí i per a adults a la tarda. Ens pots trobar
totes les tardes a la Sala del teatre.

Secció Coral

Dirigit només als adults: Si vols formar part de la nostra Coral, vine els dimecres a
partir de les 21 hores al nostre local social on hi ha l’assaig de l’Orfeó.
És posible que no hagis cantat mai i que no sàpigues si encaixaràs en el grup, no et
preocupis, el mestre et dirà quina veu pots fer d’acord amb les teves aptituts.

Singfusió

Es tracta d’un conjunt de veus musicals, un cor de veus joves, de nova creació, dirigits
pels mestres Lucia Béresová i per Lluís Yera.
Obert a nens/joves de entre 7 i 24 anys. Si t’agrada formar part d’una Coral infantil,
posat en contacte amb nosaltres els dimecres de 19 a 20,30

Secció Cinema

Secció Ball

La secció de cinema, és la menys activa actualment. Es precisa una renovació del seu
organigrama. Si t’agrada el cinema en totes les seves varietats, tant si són pel.lícules
d’animació o curtmetratges o bé si ets un youtuber, contacta amb nosaltres el dilluns o
dimarts de 17 a 19 hores, a secretaria.

La secció de Ball, està representada per la Sala de Festes Fred Astaire, amb entrada pel
carrer Sant Francesc, 52. Cada dia hi han activitats: cursets de diferents estils de ball i
sessions. No us perdeu els sopars amb ball dels divendres i dissabtes.
ANIMEM ALS SOCIS DEL CORO VELL A PARTICIPAR D’AQUESTES ACTUACIONS
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