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Mostra de Dansa al Teatre La Sala

Benvolguts/des.
Com cada any, arribada la primavera, celebrem la Mostra de Dansa per tal de
mostrar-vos el treball que la mainada ha fet durant el curs. L’escola Torre de
la Llebre actuarà a La Sala, el 24 de maig a les 15h puntualment.
Tots els nens i nenes de tots els cursos, sortirem des de l’escola per
anar a la Sala. En acabar la mostra de dansa, heu de recollir als vostres
fills i filles a la Sala.
Respecte a l’organització de l’acte, per no dificultar-ne el desenvolupament,
us demanem que si porteu cotxets els deixeu a l’espai habilitat al vestíbul, ja
que per seguretat no es poden introduir dins del pati de butaques. Així mateix,
us demanem que entreu i sortiu per la porta de darrere, segueu només en els
seients reservats per a les famílies, silencieu els telèfons mòbils i no sortiu
durant l’actuació dels alumnes (aprofiteu els canvis de grup si heu de sortir
abans d’acabar l’activitat).
D’altra banda, i per consideració al treball de TOT l’alumnat, us demanem
que no abandoneu el recinte un cop hagin acabat les actuacions dels
vostres fills. Cada dansa té un grau de dificultat adequat a l’edat dels
alumnes que la representen; per tant, l’esforç és proporcional a l’edat dels
infants i tots necessiten el vostre suport, al mateix temps que reforceu una
estratègia global d’escola. En definitiva, tots els infants passaran, un any o un
altre, per totes les etapes.
Finalment, i per fer una actuació més lluïda, us demanem que aquest dia
vestiu la canalla amb cos blanc (samarreta o camisa) i faldilla o pantalons
blau marí (un texà ja va bé). Recordeu que si han de ballar els convindrà un
calçat còmode i que no els caigui.
Les actuacions es faran a La Sala, Teatre Municipal; c/ Cervantes,126.
Esperem poder comptar amb la vostra assistència i col·laboració.

Salutacions cordials,

