SANT SEBASTIÀ
SEBASTIÀ CUÑAT BORRELL
SEBASTIÀ FOLGUERA MANUEL
SEBASTIÀ FUSTÉ ORTIZ
SEBASTIÀ PONCE BAUTISTA

A TOTS, MOLTES FELICITATS!!

20 de gener de 2019
ORGANITZA:
Comissió de festes de l’Ajuntament de Castellserà

Castellserà

DISSABTE 19 de gener

DIUMENGE 20 de gener

18.00h - La companyia Festuc Teatre ens presenta l’espectacle “Adéu

11.45h - Trobada a l’ajuntament dels portadors de les ofrenes i les autoritats

Peter Pan”. A la segona planta de La Garuta.

locals i sortida cap a l’ermita.

A la Maria, una nena amb molta

12.00h - Solemne Missa a l’Ermita de Sant Sebastià, amb cantada de goigs

imaginació, li encanten els contes,

i repartiment dels tradicionals panets.

històries i aventures que li explica el
seu avi, amb el qual passa totes les
tardes jugant a ser PETER PAN.

DISSABTE 26 de gener

Però de sobte, una nit, els nens perduts

18.00h - Musicant l’Urgell - So i Patrimoni. Església parroquial.

s’enduran la Maria de la seva habitació
cap al País de Mai Més. Aleshores, les

Per segon any consecutiu, des del Consell Comarcal de l’Urgell, s’han

aventures les viurà en primera persona.

organitzat tres concerts a la nostra comarca amb els alumnes de les escoles

Els pirates, la campaneta, els indis i tot

municipals de música d’Agramunt, Bellpuig i Tàrrega.

l’imaginari que va escriure en James

Aquest any un dels concerts tindrà lloc al nostre poble amb la participació

Matthew BARRIE passaran a formar

d’un grup de pianos de l’EMM d’Agramunt, un grup de coral de l’EMM de

part de la seva realitat.

Bellpuig i un grup de corda de l’EMM de Tàrrega.

Una història molt tendra en la qual es plasma una realitat actual: el vincle
entre els infants i els seus avis, i a més, la manera com els pares
gestionen aquestes noves relacions familiars.
Un espectacle de titelles i actors, sensible i divertit, que buscarà en tot
moment la complicitat de petits i grans amb una posada en escena que et
captivarà des del primer moment.

IMPORTANT
Per motius d’espai, no es deixarà entrar ni sortir de la sala un
cop començada la representació. Us demanem puntualitat a
l’hora d’entrar.

