Bones Famílies!!!!
Què us semblaria tornar a participar en la Rua de Carnestoltes que es fa el proper dia 1
de MARÇ????
Aquest any hem tornat a dissenyar una disfressa divertida i actual!!!
Què us semblaria anar d'Alícia en el país de les Meravelles??????
Es tracta d’una disfressa per a tota la família (pares, mares i fills de qualsevol edat), ja veureu
que és molt fàcil de fer i i de portar. La idea és centrar-nos en el la baralla del joc de cartes de
pòquer, sense descartar que hi hagi qui vulgui disfressar-se de qualsevol altre personatge que
surt al conte: rellotge, sombrerero, conill o fins i tot d'Alícia....
Per tal que hi hagi coloraines i varietat, intentarem que cada membre de la família vagi d'un
símbol diferent de la baralla de les cartes de pòquer i variant el número, exemple: 4 de cors, 2
de piques, etc... respectant les preferències de cada nen,..i sense capficar-nos-hi molt.
Material que necessitem:
Intentarem que la roba d’abric i pantalons que portem sota la disfressa, sigui el més fosca
possible i a sobre posar-nos la disfressa com una capa.
Com podeu veure a les fotografies, la base sobre la que es posa el número i la figura és blanca,
hem previst que puguem aprofitar la disfressa que vam utilitzar fa 2 anys de l'ou ferrat, veureu
que les mesures quadren dins la disfressa que tenim, senzillament s'ha de retallar amb les
mides q tot seguit us exposem.
Els que no tingueu la roba, la podeu trobar a:
Teixits BALCELLS, Pç Paeria, 6, telefon 973241887
Com l'any passat ja estan avisats que s’hi anirà a buscar la roba, per tant només heu de
demanar per la tela de la disfressa del Joc de la Bola !!!!!!!
Per a fer les figures, us proposem paper de cartolina de purpurina de color vermell o negre
(segons es vulgui) amb adhesiu, que podeu trobar a la botiga dels “xinos” del Passeig de
Ronda, al costat del Bingo Llista Blava (també ja estan avisats i només heu de dir que veniu de
l'escola joc de la Bola). Heu de comprar un full de purpurina per disfressa (1,20 euro/cartolina).
Pel cap ho deixem a la vostra imaginació...des del que es vulgui posar un barret de purpurina
(es pot comprar als "xinos") amb una figura també de purpurina al davant (la mateixa cartolina
amb la que fem les figures, evitant la combinació barret negre-figura negra) ,..senzillament una
diadema ...o res...
Us passarem plantilles de les figures per qui s'ho vulgui fer a casa (en un proper mail!!). En cas
que vulgueu quedar com cada any i fer-ho entre tots, us proposem 2 dies on ens podreu
trobar: divendres 21 i dilluns 24 de febrer a la sala de professors del col·legi ( ja us direm
hora) . Només heu de portar el material (la tela de fuà blanca de fras com a base, la cartolina
de purpurina (per les figures), velcro de doble cara per lligar la cinta o grapadora, (segons
vulgueu), tisores,i el que decidiu pel cap. Nosaltres portarem les plantilles.
Sobre el confeti!! Com cada any confiem que cadascú porti el que pugui...( altres anys el confeti
era paper passat per la trituradora de papers!!!!!)

Les mesures pels vestits:
Adults : 0,75 m de llargada per l'amplada estàndard (és doble ample)
Nens/nenes: 0,65 m per l'amplada estàndard.
SOPAR
Com també ja porta sent tradició, després de la desfilada els qui vulguin podem anar tots junts
a sopar com l'any passat.!!!!. També caldria que confirméssiu el més aviat possible. Els llocs
encara estan per decidir ja que estem esperant propostes i preus!!! ( màxim per nens 10 euros i
per a adults 20 euros ).
Hem de confirmar així la gent que vindrà a la Rua i la gent que vindrà també a sopar!!!!!!
Per més informació o qualsevol aclariment, podeu contactar amb
ANNA FILLAT 2n /6è - annafillat@gmail.com;
MARICEL OLIVA 2n /6è olivamaricel@gmail.com
PILAR FARRERES 2n/4t pfarreres@ono.com
ESTER SENTOLL P4 / 4t/ 2n estersentoll@hotmail.com
NÚRIA MONTALÀ P5/ 3r nmontala@gmail.com
ANNA ARDIACA P5/ 4t/ 6è aardiaca@xtec.cat
M CARMEN 4t carmengcch@hotmail.com

Sinó també recordeu l'adreça del carnestoltes per confirmar!!!:
carnavaljocdelabola@gmail.com
Us hi esperem !!! RECORDEU CONFIRMAR!!!!! JA SIGUI ALS CARNESTOLTES, AL SOPAR O
BÉ A LES 2 COSES!!!!
Adjuntem el link per a poder fer la inscripció a la rua i/o sopar.

https://docs.google.com/forms/d/1b7PttfJIEW5ZzOg9aKdUekVA_0eMDLgDgwuE6VJ5sgE/viewf
orm
IMPORTANT!!! SI ALGU QUE CONEGUEU NO HA REBUT EL MAIL, SI US PLAU, FEU-LO
ARRIBAR ALS VOSTRES CONTACTES!!!!!

