Sarau
Alegria que és festa major!
És possible que en una hora es pugui fer una Festa Major amb tots els actes
típics que celebren el teu barri o poble?
Amb els DeParranda no ho dubtis! T'hem preparat una espectacular programació que va des del mogut ball pel jovent, al musicat Sant Ofici en honor al
patró, passant per l'espectacular exhibició de gossos d'atura, el reixit ball d'envelat, la concurreguda ballada de sardanes, la tradicional sortida a pescar,
sense oblidar-nos de l'esperat partit de solters contra casats, la vistosa cercavila folklòrica, l'espectacle infantil, el teatre, ni el majestuós castell de focs, on
la pirotècnia és igual.
Festa grossa i de la bona plena de danses, cançons, jocs i el què tu vulguis.

Els cònsols organitzadors de la programació d'enguany esperem que sigui del
vostre gust,
i agraïm a tota la gent la vostra col.laboració per poder-los tirar endavant.
Recordeu de penjar els domassos als balcons, que ja es poden recollir a ca
l'apotecari.
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Al vespre, sessió de TEATRE a càrrec del nostre grup teatral amb la entretinguda
i un xic picant obra: 'Si me les toques, jo te'ls remeno'

A la nit, i fins que el cos aguanti, BALL PEL JOVENT
amb la marxa i el salero del potent grup 'Electrògen'.
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De bon matinet anirem a fer la tradicional SORTIDA A PESCAR.
Ens acompanyarà el Pau Lluç.

Cap el migdia, l'esperat PARTIT DE SOLTERS CONTRA CASATS.
Mentrestant els separats ja faran la paella.
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Després de dinar, la nostrada i vistosa CERCAVILA FOLKLÒRICA
amb els gegants, cercolets, castellers i dimonis de l'Esbart de la vila.

A l'arribada, espectacular EXHIBICIÓ DE GOSSOS D'ATURA
de la masia de Can Tidubi als camps de cal Xarrapa.

En el dia del Sant Patró, a l'ermita del turó OFICI SOLEMNE
a càrrec del nou capellà irreverend de la parròquia.
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A la tarda, i per la mainada, ESPECTACLE INFANTIL,
amb el grup que ja porta quinze anys fent ballar a la nostra quitxalla 'Els trumfaires'

Per cloure la Festa Major, animat i reeixit BALL D'ENVELAT
amb la reconeguda i prestigiosa Orquesta 'La Brillante'

A l'hora de tancar els ànecs, joliu i majestuós CASTELL DE FOCS al camp de futbol.
La pirotècnia és igual... i passi-ho bé i fins l'any que ve!
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Escenari 6x4x0,8m.
30 min. muntatge
30 min. desmuntatge
Llums i so a càrrec de la companyia
2 components

