3a Feria Ncal. de Belenismo de Alcobendas
Els dies 4, 5 i 6 de novembre en aquesta ciutat propera a Madrid una fira amb figures i tot el que li escau al
pessebre. L’indret escollit, per la mostra i l’allotjament és l’Hotel Amura, av. Valdelaparra, 2, tel. 91 787 45 45 i
correu reserves@hotelamura.com.

Per a informació adreceu-vos a la Federació Espanyola, el Foro del

Belenismo.
Curs dinàmic de modelatge de figures
En Pere Catà segueix dictant un any més amb l’èxit que l’acostuma el seu curs. Té lloc el tercer dijous de cada
mes al baixos de l’Associació, de 7 a 9 de la tarda. El preu, a totes llums altament simbòlic, és de 10 €.
Curs intensiu de realització diorames
Ja és tradició a les envistes de Nadal, com les neules, que en Josep Petit convoqui un selecte grup de seguidors
al seu curs intensiu, que per la present convocatòria porta el títol de “Pessebres petits, grans pessebres”. Si algú li
por sorprendre la coincidència i el joc de paraules amb el nom del mestre-instructor cal aclarir que és casual (però
entre nosaltres, i amb boca petita molt adient). Són sis dies, com els de la creació, el 7, 9, 11, 14, 16 i 18 de
novembre, de 2/4 de 8 a 2/4 de 9, o el que és el mateix de 7,30 a 8,30 h. El preu també simbòlic és de 10 €.
Inscripció de pessebres dels socis
Us adjuntem el full d’inscripció que podeu retornar fins el proper 6 de novembre. Una vegada més insistir en
facilitar aquesta informació ja des d’ara quan llegiu la circular, doncs volem creure que ja teniu decidida la vostra
participació, que esperem il·lusionats.
A Nàpols a veure pessebres amb el grup Ràdio Estel-Catalunya Cristiana
Del dia 14 al 18 de desembre els amics d’aquest conegudíssim col·lectiu s’han animat a anar a la Campània a
veure pessebres i altres meravelles. Ens ho fan avinent si algú té el goig d’acompanyar-los. Tota la informació la té
la sra. Mercè Papiol tel. 93 409 27 00 i el correu info@clubmes.cat
Curs d’iniciació al diorama
Dictat per Jordi Capella els dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. Amb dos blocs de 30 hores, el 1r tindrà lloc els dies 8,
15 i 22 de febrer, 1, 8, 15, 22 i 29 de març i 5 i 19 d’abril. El 2n bloc començarà el 26 d’abril i seguirà els dies 3, 10,
17, 24 i 31 de maig i 7, 14, 21 i 28 de juny. Hi ha la possibilitat de convocar-ne un dimarts per donar resposta a
demanda.
L’aportació segueix essent la mateixa. Socis 75 € i no socis 90 €.
Curs de perfeccionament de diorama
A càrrec d’Agustí Térmens els divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 9. Amb dos blocs de 30 hores, el primer tindrà lloc
els dies 10, 17 i 24 de febrer, 3, 10, 17 i 24 i 31 de març, 7 i 21 d’abril. El 2n començarà el 28 d’abril i seguirà el 5,
12, 19 i 26 de maig, 2, 9 16 i 30 de juny, l’últim el 7 de juliol, festa de sant Fermí. L’aportació és la mateixa de
l’anterior.
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Inscripció de pessebres en domicili particular
Construït pel soci .............................................................a ............................................... codi postal
..............
Adreça (carrer, núm. pis i
porta)..........................................................................................................................
Telèfon i email....................................................................................................................................................
Visible dies feiners a les
hores.............................................................................................................................
Visible els festius a les
hores...............................................................................................................................

Data...........................
signatura..........................................................................................................................
Lliureu-ho fins el 6 de novembre
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.......................................................................................................................................................................................

Inscripció de pessebres en local públic
Construït pel soci .............................................................a ............................................... codi postal ..............
Adreça (carrer, núm. pis i porta)..........................................................................................................................
Telèfon i e-mail....................................................................................................................................................
Visible dies feiners a les hores.............................................................................................................................
Visible els festius a les hores...............................................................................................................................

Data........................... signatura..........................................................................................................................
Lliureu-ho fins el 6 de novembre
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