
Concert de Barcelona.
• Data del concert: Dijous 13 de Desembre.
• Hora de trobada: 17.15
• Hora del concert: 18.00
• Lloc: Museu Frederic Marès de Barcelona Plaça Sant Iu, 5, al costat de la Catedral. El 

concert serà al patí del museu a l’aire lliure, al costat del pessebre. 
• Hora de final del concert: 18.30-18.45 Quan s’acabi el concert les nenes podran marxar 

amb les famílies.
• Vestuari: Samarreta de la coral i Gorro de Papa Noel. Com serà un concert una mica 

informal, no cal anar de negre estricte. Si per al concert no estan les samarretes de la coral, 
els nous que no en tinguin que portin una dessuadora, jersey, o camisa color negre. Tenim 
samarretes de la coral d’emergència però per si de cas no els hi van be o ni hi ha prou que 
vinguin de negre.

Pràcticament totes les nenes estan col·locades i tenen com anar-hi. Si queda alguna nena per col·locar i no té com anar, 
sis plau, que ho digui al grup de wat’s app de la coral el més aviat possible. Igualment, si algú té espai al seu cotxe o 
anirà amb bus (Sagales) i pot fer d’acompanyant d’alguna nena més que ho digui pel grup de wat’s.

Altres informacions
Així mateix us informem que el proper dimecres dia 12 a les 18.20 a la sala d’assaig de la coral, es farà una reunió la 
qual és molt important que assistiu les famílies, per tractar entre d’altres els següents temes:

• Concert de Barcelona del dijous dia 13.  En la reunió, podreu consultar els vostres dubtes respecte d’aquest 
concert.

•  Organització del concert de nadal del dia 21 a l’església. És molt important la col·laboració de totes les 
famílies per a organitzar aquest concert.

• Concerts que farem el 17 a Can Sorts, el 18 a Sentmenuts i 19 a la sala de plens de l’Ajuntament.
• Concert a París.
• Segon trimestre i final de curs, possible intercanvi o colònies amb la coral de Sant Viçens.

Finalment us informem que el passat dimecres dia 5 la junta va fer una reunió, l’acta de la qual la podeu consultar a la 
web de la coral, a l’apartat de documents. (contrasenya: clarinet) https://coraliessentmenat.wordpress.com/associacio-
coral-ies-sentmenat/documents/
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