Ball de Gala de la Festa Major 2013
Escrit per Centre l'Amistat
Dimarts, 18 de Juny de 2013 20:47 - Darrera actualització Dilluns, 15 de Juliol de 2013 10:29

Benvolgut/da soci/a,

Acostant-nos ja al mes de juliol comencem a percebre el flaire de la nostra gran Festa Major
de Sant Cristòfol, patró de Premià de Mar
. Com cada any vindrà farcida d’actes de tota mena per grans i petits, als carrers, a la platja, a
les places, arreu es comença a respirar ja aquest aire de Festa Gran que compartim entre tots
els amics i veïns de la nostra població.

Les propostes i actes poden anar canviant, de fet cada any s’incorpora quelcom de nou, però
el que es manté a través dels anys en un format o d’altre, en una ubicació o d’altre és el BALL
DE GALA
. Aquí és on el Centre l’Amistat vol fer-hi incidència, fent-vos saber que hem establert un acord
de col·laboració amb l’Ajuntament de Premià de Mar i l’
empresa organitzadora ONLY ESPECTACULO
S amb la intenció de potenciar l’esmentat acte.
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La proposta que presentem a tots els nostres associats/des és la següent:

El BALL DE GALA DE LA FESTA MAJOR 2013 es celebrarà al PATI DE L’ESCOLA LA
LIÓ dissabte dia 13 de juliol.

Actuaran l’orquestra SWING LATINO, música ballable de tots els estils, i Concert estel·lar
amb el conjunt
“ ELS SIREX “.

Com podeu veure un cartell de luxe per gaudir d’una magnífica Nit de Festa.

Els preus seran de 18 € la venda anticipada, i de 20 € una hora abans del ball comprada
directament a taquilla.

El Centre l’Amistat amb aquest conveni de col·laboració, posa a la venda 100 entrades per
als socis/es que ho desitgin a un preu de 13 €
, aquestes es vendran
anticipadament els dies 26 i 27 de juny de les 19 a 21 hores al Bar del Centre
.

Al moment d’adquirir la vostra entrada com a soci/a, també podeu comprar la d’un
acompanyant al preu general anunciat de 18 €. Així com també podreu escollir i reservar la
taula.

Recordeu que són 100 entrades de socis/es per tant mantindrem un rigorós ordre de venda
fins exhaurir-les.
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Esperant que la proposta sigui del vostre grat, rebeu una molt cordial salutació.

“VISCA LA FESTA MAJOR”

La Junta
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