Arbúcies, 15 de setembre 2018

vine a passar un dia en familia

11.30 a 12.45 h Concert Pop per xics · Pop per xics
12.45 a 15.00 h Jocs per a totes les edats
13.00 a 13.45 h Concert vermut Ocells perduts · David Mauricio
14.00 a 15.30 h Documental No sóc una estrella del rock · Docs Barcelona
15.00 a 17.00 h Taller de teles i trapezi · Gemma Sabaté
15.30 a 17.30 h Taller de ioga en família · Sol Corna
Taller de dansa i moviment contact en família · Mouenarts
17.30 a 18.00 h Contes amb Kamishibai · Clara Ribatallada
18.00 a 18.30 h Demostració d'acrobàcia aèria · Gemma Sabaté i alumnes de Circ Los
18.30 a 19.15 h Espectacle Magicomedy · Cia. ChocoChurry
19.15 a 19.45 h Concert Lutiana en família · Cor Lutiana i Cor Lutiana Jove
Taller d'estampació Impressionats per la natura · Viu el Parc
20.00 a 21.30 h Festa holi i disco
TOT EL DIA
Zona de petits interior ula de jocs DJECO i Eurekakids
Zona de jocs exterior i tae del Comerç Arbúcies
Vine a pintar el teu cont serà la Susagna per pintar-vos la cara)
Parada del Niu de llum (hiumnes de 1r d'ESO)
Exposició Fotografiem (al o porta't el teu dinar)
*Zona de pícnic (food trucks i Madonna pizza - Cervesa Graner
Food trucks: El Petit Isard

Preu entrada 2  (menors d'1 any gratuït)

Venda d'entrades a La Gabella (del 4 al 14 de setembre) i a taquilla el mateix dia 15.

Aquesta entrada serveix per entrar al recinte tant si s'hi vol passar tot el dia o bé entrar i sortir en actes concrets.

Si vols comprar els teus sobres per la festa holi (1/bossa) els pots trobar a La Gabella o el mateix dia a Can Cassó
Tallers de ioga i dansa cal apuntar-se a l'entrada. Places limitades.
MÉS INFORMACIÓ A

WWW.ARBUCIES.CAT/CASSONIA

