
Colònies el dia 5 i 6 de maig

Us passo tota la informació que pugueu necessitar de les colònies:

Anem a fer una trobada de cap de setmana juntament amb la coral de Sant Vicenç de Castellet 

http://www.amcastellet.cat/  i  organitzada per la Federació de corals infantils (SCIC) de la qual som

membres.

El lloc serà a la casa de colònies “Llar Talamanca” 

Adreça: C. del Castell, 1  08278 - Talamanca 

Telefon: 93 430 16 06

Teniu tota la informació al web de com arribar-hi, instalacions, adreça, fotos, etc.: 

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/webs/allotjaments/home/cerc

ador/catalunya/veure_detall_allotjament?Idi=es&CodiInst=24

Anem en règim de mitja pensió, sopar dissabte i esmorzar diumenge.

Els pares que van de responsables són: Maria i Arnau (pares de la Janna)

L'hora d'arribada a la casa de colònies serà de 15.30-16.00. Cada cantaire anirà a la casa de 

colònies i tornarà a casa seva pel seu conte amb cotxe particulars de la família. Sovint, les famílies 

es posen d'acord per portar-los i recollir-los. Sis plau, si algú no té com anar o tornar, que contacti el

més aviat possible amb l'associació o al grup de wat's app de la coral.

El diumenge dia 5 cap a les 12.30, farem un petit concert de la feina feta del cap de setmana, 

cada coral per separat i amb les cançons preparades conjuntament totes dues corals. El concert serà 

en una petita església que hi ha al costat de la casa de colònies.

El pla de treball del cap de setmana és el següent:

Proposta d'activitats i treball amb hores aproximades.

Dissabte dia 5.

Hora d'arribada: 15.30-16.00

Activitats per conèixer als nens:16.00

Assaig: 16.30

Descans i berenar: 18.00

Assaig: 19.00

Temps lliure, sopar, activitats nocturnes i festa salvatge: 20.00

A dormir: 12.30

http://www.amcastellet.cat/
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/webs/allotjaments/home/cercador/catalunya/veure_detall_allotjament?Idi=es&CodiInst=24
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_es/peretarres/webs/allotjaments/home/cercador/catalunya/veure_detall_allotjament?Idi=es&CodiInst=24


Diumenge dia 6:

Diana: 8.00

Esmorzar: 9.00

Assaig: 10.00

Recollir motxilla i canviar-se: 11.15

Prova de so a l'església: 12.00

Concert: 12.30

Fi de les activitats: 13.30

Estigueu sempre atents al wat's app de la coral per estar assabentats de qualsevol canvi.


