DIVENDRES 16

DILLUNS 19

Dijous 22

Tarzán (22’00 – 24’00)

Ball de bot i Xeremies

Peter Pan (22’00 – 24’00)

Els grups de la 3ª secció del club: Huracán, Orión i
Odisea representen l’obra musical:

Exhibició de ball a càrrec del grup:
Balladors des Raiguer
i actuacions del grup de
Xeremiers de Marratxí,
acompanyats per la Colla Jove
de Geganters de Marratxi.

(20’00 – 22’00)

DISSABTE 17

DIMARTS 20

Canta (22’00 – 24’00)

Fi de Curs de la Escola de Música
Els alumnes de la Escola de Música de Marratxi
realitzaran una audició de varies obres musicals
como cloenda del seu curs.

DIUMENGE 18
“Paintball” (17’30 – 20’00)

Tarda de jocs i “gimcanes” preparades per i per a
infants i joves.

Prepara’t per a una lluita intensa amb els teus
amics plena d’entreteniment i diversió!

Tú sí que vales
(21’30 – 23’00)

DIVENDRES 23
Walking on Sunshine (22’00 – 24’00)
El Grup de La Leyenda, els mes
majors del club representaran
“Walking On Sunshine”
despedint-se així del club.

(19’00 – 21’00)

La 1ª secció del club formada per
els grups de:
Ropits, Falcons i Àguiles
representaran el musical:

Inscripcions el mateix dia a 2€

Els grups de la 2na secció del
club: Descobridors, Missatgers,
Creadors i Pioners
representen aquesta musical

Diada juvenil (19’30 – 21’30)

DIMECRES 21
Mostra de cuina (19’00 – 20’00)
Inscripcions el mateix dia a 1,5€ (Per a degustar)

Concurs i degustació de plats salats i dolços, obert a
tot el poble, porta el teu plat i podràs guanyar
diversos premis!

Inscripcions a secretaría
(mail: secretaria@esplaiutopia.com)

Bingo (20’00 – 21’00)

Al vespre tindrà lloc el ja conegut concurs de
talents per conèixer les habilitats més sorprenents
dels concursants més atrevits.

Nit per a la Gent Gran

BAR I SAMARRETES
Venda de samarretes
Durant les festes:
- 1 samarreta: 7€
- 2 samarretes: 12€
Comana la teva per anticipar a la secretaria.

Servei de BAR
Disponible a la plaça durant les festes amb horaris:
SOPAR (17’00 – 22’00)
BEGUDA I “SNAKS” (22’00 – 24’00)

(21’00 – 22’00)

Música i ball per a tot el poble, acompanyats de
l’Associació de Gent Gran de Marratxí.

Podràs trobar tota aquesta informació, inscripcions i
més a www.esplaiutopia.com

CARTA DELS MONITORS

ENTITATS PARTICIPANTS

FESTES D’ESTIU

Estimades famílies, un pic més ha arribat el final
de curs. Aquest any ha estat ple d’emocions,
novetats, alegries i experiències que de ben segur

DEL 16 AL 23 DE JUNY

han estat inoblidables per a tots. De part de tot

A LA PLAÇA DEL PONT D’INCA

l’equip de monitors i monitores del Club volem
donar-vos les gràcies a totes les famílies, que
poseu el vostre granet d’arena per aconseguir la
felicitat dels vostres fills i filles i que dipositeu cada
dia en nosaltres la vostra confiança.

Volem agrair a les entitats que participen cada any
més activament de les festes.

Un any més gràcies per tot, i esperem que
aquesta darrera setmana plena d’activitats no deixi
indiferent a ningú, i sabem que de ben segur la
gaudireu com nosaltres!
Només la UTOPIA dóna sentit a la nostra vida

Una abraçada,
L’equip de monitors/es

COL·LABORADORS

