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CASAL FAMILIAR PARROQUIAL

són... els Pastorets de Catalunya!

Els Pastorets Infantils, 15 anys trepitjant l’escenari
Ja fa 15 anys de l’inici d’aquella experiència que la Junta Directiva i la
Comissió Artística dels Pastorets del Vendrell van posar en marxa. El
que més se sentia aleshores era: “Provem-ho... Intentem-ho... Ja
veurem què passa...”. Doncs, mira, aquell projecte que va cristal·litzar
ara fa quinze anys avui és més viu que mai. I, això, què vol dir? Doncs
que en aquest període de temps han passat centenars de nens i nenes
a fer teatre, i en moltes ocasions era la primera vegada que pujaven a
l’escenari. Els devia agradar i s'ho devien passar bé, perquè n’hi ha que
encara avui en formen part, i també n’hi ha que ja s’han incorporat als
Pastorets del Vendrell.
No ens cansarem mai de dir que els Pastorets Infantils del Vendrell són
una excel·lent escola de teatre; només cal veure que molts actors i
actrius avui consagrats van començar fent Pastorets. És tan bonic i
alliçonador viure els assajos, les representacions, el dia a dia de tota
aquesta quitxalla, amb totes les seves peculiaritats: alguns de més
vius; d’altres de més vergonyosos..., però al capdavall tots a l’una per
a aconseguir un objectiu comú... i a fe de Déu que ho intenten i que
realment se’n surten molt bé! Cal felicitar-los per l’esforç que fan, i
també als pares, avis, familiars o amics que els ajuden a l’hora d’aprendre’s el paper i els encoratgen a fer-ho al màxim de bé possible.
Malgrat que celebrem el quinzè aniversari dels Pastorets Infantils, cal
recordar que aquest any una altra entitat del Vendrell, el Casal Familiar
Parroquial, commemora 50 anys d’aquells Pastorets Infantils que van
escenificar durant quatre temporades, sota la direcció del Jordi Trillas.
Alguns actors d’aleshores encara avui són col·laboradors dels nostres
Pastorets del Vendrell.
Finalment, donem les gràcies a totes les persones que fan possibles
els Pastorets i, sobretot, a les que no es veuen, però que fan una feina
del tot imprescindible i que a vegades no és prou valorada ni considerada.
Ara només cal que tots anem a veure’ls. No ho dubteu, que ells us ho
agrairan!

Càsting Infantil d’enguany

Pep Bargalló
President

GUIA DE L’ESPECTADOR
OBRA:
El primer Nadal dels pastors, (adaptació lliure).

LLOC:
Teatre Municipal Àngel Guimerà
C/ Sant Jordi, 9-13 – El Vendrell
DIA I HORARI:
27 de gener de 2018, a 2/4 de 9 del vespre
Demanem la màxima puntualitat.
PREUS:
Butaca única 10€
Socis dels Pastorets: tiquet descompte del 50%

El 10% de la recaptació total de la taquilla es
destinarà a una finalitat benèfica infantil
VENDA D’ENTRADES:
El dia de la representació, a la taquilla del teatre,
a partir de 2/4 de 8 del vespre.
INFORMACIÓ I RESERVA D’ENTRADES:
Tel. 977 662 993
info@pastoretsdelvendrell.cat (fins a 24 hores
abans de la representació)

INVITACIONS:
Bescanviables per una entrada, sempre que n’hi
hagi, el dia de representació, a la taquilla del teatre,
una hora abans de començar.

TIQUET DE DESCOMPTE:
Vàlid per descomptar en una entrada (no acumulable) a
la taquilla del teatre el dia de la representació, una hora
abans de començar, sempre que n’hi hagi.
INTERNET:
www.pastoretsdelvendrell.cat
Si per motius aliens als Pastorets cal suspendre la representació,
l’entitat no se’n fa responsable.

