El paquet que us presentem inclou diverses propostes pensades per
enriquir la sortida i gaudir d’una experiència inoblidable a la Passió

PAQUET ESPECIAL PER GRUPS

Viu una jornada
cultural a través d’una
producció teatral
de característiques
úniques.

RESERVA EL TEU PAQUET:
Anna Rosa Teruel
T. 93 777 15 87
M. 693 725 264
espectacle@lapassio.net
www.lapassio.net

PROGRAMA DEL DIA:
Diumenges i festius:
Matí:
9.30 a 10.00: Horari aproximat d’arribada a Esparreguera
10.15: Entrada a la sala, acompanyat d’un guia
10.30: Inici de la sessió de matí
12.45: Fi de la primera part de l’espectacle
12.45 a 13.15: fotografia de grup amb els actors i/o visita al taller de
ceràmica Sedó		
13.15 a 15.00: Dinar de grup al restaurant escollit

Tarda:
15.15: entrada a la sala
15.30: inici de la sessió de tarda
17.45: fi de l’espectacle
18.00 a 18.30: visita guiada pel teatre			
18.45: viatge de tornada

Dissabtes:

Representació de tarda-vespre:
16.00 a 16.15: Horari aproximat d’arribada a Esparreguera
16.15 a 16.45: fotografia de grup amb els actors
16.45: Entrada a la sala, acompanyat d’un guia
17.00: Inici de l’espectacle
21.45: fi de l’espectacle
22.00 a 22.20: visita guiada pel teatre
22.30: viatge de tornada
*les activitats proposades són voluntàries, i no són obligatòries realitzar-les.

L’ESPECTACLE:
La Passió és un espectacle amb una
gran complexitat que aconsegueix
transmetre a l’espectador l’essència
d’uns personatges amb dos mil anys
d’història. La grandiositat del teatre,
la gran quantitat d’actors en escena,
els vertiginosos canvis escenogràfics,
la perfecta unió del text i la música original, interpretada en directe per una
orquestra i una coral... converteixen
La Passió d’Esparreguera en una producció teatral de característiques úniques i en una gran festa popular.

Preu de
l’espectacle

16 €*
* preu per grups de més de 20 persones amb el descompte inclòs. Consulteu la
promoció especial per grups de catequesi o grups escolars i els seus acompanyants.

