II GALA SOLIDÀRIA JUJOL. SJD 2017
Com ja sabeu el proper diumenge 11 de juny, organitzarem la primera II Gala
Solidària Jujol que destinarà TOTA la seva recaptació a l'OBRA SOCIAL de
l’Hospital Sant Joan de Déu.
……………………………….…………………………


L‘acte es desenvoluparà al Teatre Mercè Rodoreda a les 17.30h.





En aquesta gala hi participaran:
 Coreografies guardonades amb en el VIII Premi Jujol.
 Coreografies seleccionades pel Jurat.
 Coreografies seleccionades per l’Organització.
 Coreografies per votació del públic.
 Coreografies d’artistes convidats.
Les coreografies per votació del públic es penjaran a la web el dilluns 22
de maig.
Totes les coreografies guardonades amb medalla d’OR hi podran
participar.
En cas de que les medalles d’or d’una disciplina, modalitat i categoría no hi
puguin participar, i sempre que el volum de coreografies seleccionades ho
permeti, serien convidades les medallles d’ARGENT.
Enrecordeu-vos-en que caldrà portar les ACREDITACIONS.



CONFIRMACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ A LA GALA:…





Caldrà que ens sol·liciteu el formulari d’inscripció per a participar-hi. Cal indicar a
l’assumpte: II Gala Solidària. Formulari
1. Un cop rebeu el formulari, l’heu de complimentar i enviar-lo a
dansadespi@gmail.com.
2. La data màxima per a enviar el formulari, i confirmar la vostra
participació será:
a. Per les medalles d’OR: dilluns 22 de maig.
b. Per les seleccionades pel Jurat: dilluns 22 de maig.
c. Per les seleccionades per votació del públic: dimecres 27
de maig.


VENDA D’ENTRADES:
o Tindran un cost de 10 euros.
o Les entrades es vendran mitjantçant la plataforma Ticketea.
o En el moment de comprar les entrades caldrà posar com a codi:
nom de la/del ballarina/ballarí i el nombre d’entrades. Per exemple:
Txell Sanz- 2 entrades.
o EL PROFESSORAT TAMBÉ HAURÀ DE COMPRAR LES SEVES
ENTRADES SI VOL ACCEDIR AL PATI DE BUTAQUES.
o LES/ELS PARTICIPANTS NO PODRAN ACCEDIR AL PATI DE
BUTAQUES.

Viu la Dansa!
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