GalliFest la

teva

Benvolguts pares i mares,
Convidem a tots els alumnes de Teatre per a Joves (de 12 a 18 anys), a participar al GalliFest la
teva. La sortida, a banda de promocionar la creativitat teatral de l’alumnat, és un espai de
trobada entre tots els grups de Teatre de l’Escola.
La trobada la farem a la casa de colònies Can Caballé, a l’Estanyol, el diumenge 25 de novembre
de 2018. El preu de l’activitat (20 €) inclou el dinar. Pel que fa al berenar, cal que cada participant
porti alguna cosa per compartir de beure i/o menjar (us preguem que no sigui casolà per
minimitzar la possibilitat d’intoxicacions alimentàries).
Ens trobarem a les 10.30 h., a la casa de colònies (tota la informació sobre l’espai i com arribar-hi
la trobareu a www.cancaballe.com) i l’activitat acabarà a les 18 h. Us demanem que vosaltres
mateixos sigueu els encarregats/des de portar i recollir els vostres fills/es.
Ens faria molta il·lusió que tot el nostre alumnat de Teatre per a Joves participés de GalliFest la
teva, per poder passar una bona diada tots plegats i fruir d’un dia intens de teatre!!!
Els participants cal que ens feu arribar l’autorització-inscripció signada a la Secretaria de l’Escola
com a molt tard el dissabte 17 de novembre. Us girarem l’import de l’activitat (20 €) al
vostre CC habitual la setmana anterior al 25 de novembre.
Compte!: no s’accepten inscripcions ni anul·lacions més enllà del 17 de novembre.
Moltes gràcies,

Marta Corral
Cap del Departament de Joves
Centre de formació teatral El Galliner

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

Jo, .....................................................................................................................................................................................
com a tutor/a de l’alumne/a.............................................................................................................................................
l’autoritzo a participar a la sortida GalliFest la teva, prevista pel 25 de novembre de 2018, a la casa de colònies
Can Caballé i que té un preu de 20 € .
Us demanem que indiqueu si l’alumne/a pateix alguna intolerància alimentària:
...........................................................................................................................................................................................
Signatura:

Centre de formació teatral El Galliner Tel. 972 20 58 84
elgalliner@elgalliner.cat
www.elgalliner.cat
C. Dr. Gaspar Casal, 5 (Casa de Cultura de Girona) 17001 GIRONA

