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 DURANT EL MES DE OCTUBRE 2018

13 octubre 2018
TEATRE INFANTIL
Dissabte a les 12 h
Sala d’actes Coro Vell

“La Caputxeta” – Espectacle de titelles
Companyia: Teatre Arlequí – Direcció: Raül Grau
A la sala d’actes de la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell)
Entrada gratuïta

13 de octubre 2018
TEATRE GRANS
Dissabte a les 20 h
Sala d’actes Coro Vell

Interpretació de l’obra: “La divina locura cataliana ”
Companyia Liber Teatre - Direcció Oscar Molina
A la sala d’actes de la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro Vell)
Entrada general 10 € - Socis 8 €
SINOPSI: “La divina locura cataliana”, ambigua i boja és un joc d’enganys, i un reflex de la
situació que actualment estem vivint. Tres actors polifacètics, tres militars amb un objectiu
impossible: Explicar “La divina comèdia” de Dante Alighieri en un hora. Els soldats del Riure
busquen la complicitat del públic per riure’s de tots i de tot.

14 de octubre 2018
CANT CORAL
Diumenge a les 17 h
Auditori de Barcelona

Concert de Cant Coral, a l’Auditori de Barcelona
Trobada de “Cors d’En Clavé” amb 9 corals convidades, entre les que
participa el nostre Orfeó Joventut Terrassenca.
Entrada general 15 €

Sala de Festes
Fred Astaire

Programació del darrer trimestre del 2018 al final del full informatiu
Interpretació de l’obra: “Pel devant i pel darrere”
Associació
de Teatre Mú – Direcció Susana Bordería.
Preus
populars.
Adaptació de l’obra de Michael Frayn.
A la sala d’actes de la Societat Coral Joventut Terrassenca (Coro
Vell)
Entrada general
10 €Coral,
- Socis per
8 € part de l’Orfeó Joventut Terrassenca,
Concert
de Cant

28 de octubre 2018
CANT CORAL
Diumenge a les ....
Sala Actes Coro Vell

Contacta amb
nosaltres

acompanyat de les corals Icària de la Vila Olímpica de Barcelona i de la
Coral Sant Esteve, de Balsareny.
A la Sala d’Actes de la Societat Coral Joventut Terrassenca
Entrada gratuïta

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 per Marta.
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 sabeu de 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. Totes les tardes.
Si ho prefereixes, a més, pots formar part del curset de pintura que imparteix la
Marta els dilluns de 17 a 19 hores.

Secció Teatre

La nostra Secció de Teatre, dirigida per Susana Bordería ofereix classes a tots els
públics, tant a infants i joves com a adults. Ens pots trobar els dijous i divendres a la
sala del cafè a partir de les 7,30 de la tarda.
A més s’ha començat un cicle de teatre: Vine al teatre cada segon cap de semana del
mes, amb obres infantils al matí dels dissabtes i per a adults a la tarda dels dissabtes.

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, dirigits pels mestres
Lucia Béresová i Lluís Yera.
Obert a joves de entre 12 i 24 anys. Si t’agrada formar part d’una Coral infantil-juvenil,
posat en contacte amb nosaltres els dimecres de 19 a 20,30 amb la Lucia.

Secció Cinema

A la Secció de Cinema hi tenen cabuda tots els gèneres. Si tradicionalment estava
adreçada a la clàssica cinta, actualment s’ha adaptat al digital. 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.

Secció Ball

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 que podeu veure en el següent full.
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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PROGRAMACIÓ DE LA
SALA DE FESTES
FRED ASTAIRE
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