PROGRAMA D’ACTIVITATS DE NADAL I REIS 2015/2016
Del 23 de desembre al 7 de gener PARC DE NADAL.
8 de desembre a les 17:00h. Dia de l’Orelleta a la Sala de la Llar dels Jubilats.
10 de desembre a les 20:30h. a la Sala Multifuncional. L’Associació de Dones “Flor de Lis” organitza una
xerrada sobre “Diabetis i Obesitat” com a preàmbul de la Marató de TV3.
12 de desembre a les 21:00h. i 13 de desembre a les 19:00h. a la Sala Cultural l’Associació Cultural i
Teatral “Som els que som” presenta una nova obra: Una comèdia trepidant que succeeix en un hospital
en vigílies de festes de Nadal i que s’anomena “Bojos del Bisturí”.
Localitats anticipades i numerades al mateix edifici de la Cultural el diumenge 6 de desembre (12h a 13h) i el dijous 10 de
desembre (16h a 17h). També es podran recollir localitats una hora abans de cada funció. Preu: 6€.

19 de desembre a les 21:30h. a la Sala Cultural, l’Associació de Dones “Flor de Lis” organitza l’Escala en
Hi-fi per recaptar fons per la Marató de TV3.
20 de desembre:
A les 12:00h. a la Llar d’Infants, Pessebre vivent a càrrec dels nens i nenes de l’Escola Bressol “Los
Vailets”.
- A les 11:15h. A l’església de Torregrossa, cantada de Nadales pels alumnes de l’escola de música
Bellsons a favor de la Marató.
-

21 de desembre cantada de Nadales dels nens de l’escola pels carrers del poble.
25 de desembre
-

19:00h. Sessió de ball a càrrec de l’orquestra “Nova Saturno” a la Sala Cultural
(Preu entrada: 5€. Inclou una consumició).

-

00:00h. Concert a càrrec del grup de versions “Band the Rock” + DJ a la Sala Cultural (entrada
gratuïta).

26 de desembre a les 19:00h. a la Sala Cultural. Sessió de ball a càrrec de l’orquestra “Banda Sonora”.
27 de desembre:
-

A les 12h. a l’església, concert de Nadal a càrrec de la Coral Espiga d’Or de Bellvís
A partir de les 17:00h. a la Sala Cultural, inflables per als nens i nenes de totes les edats.
18:00h. Arribada dels Patges Reials per a la recollida de cartes.

31 de desembre a la Sala Cultural:
-

21:30h. Sopar de Cap d’Any i ressopó de matinada (retirada de tiquets a l’ajuntament).
23:30h. Sessió de ball a càrrec de l’orquestra “Banda Sonora” (gratuït).

5 de gener:
-

16:30h. Previ a l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient amb animació infantil a càrrec del grup
“Clown’s Music Festival”.
18:00h. Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a la Plaça Lluís Companys.

Bones festes!

