Subcriptors NacióDigital | Redacció | Actualitzat el 20/12/2017 a les 15:30

SORTEIG Vine a veure «Els
Pastorets» de Calaf amb NacióDigital
Sortegem 5 entrades dobles entre els subscriptors de NacióDigital per anar a la
funció de diumenge 14 de gener a les 17:30 al Casal de Calaf.

Fa més de 90 anys que cada Nadal s'interpreten els Pastorets a Calaf | Casal de Calaf

Els Pastorets de Calaf (http://www.pastoretsdecalaf.cat/) són uns dels més emblemàtics de
Catalunya. Es representen des del 1925, fa més de 90 anys, i amb el temps han evolucionat i
millorat la seva posada en escena fins a convertir-se en un espectacle familiar de grans
dimensions i qualitat. Un centenar d'actors, dirigits per Josep Garriga, i 50 decorats donen vida al
conte Nadalenc amb text de Josep Maria Folch i Torres i adaptació musical de Mossèn Valentí
Miserachs. A més, es dona la circumstància que els dos protagonistes del conte nadalenc, en
Lluqet i en Rovelló, estan interpretats per l'acalde de Fonollosa, Eloi Hernández, i l'alcalde de
Veciana, Jordi Servitge, respectivament.
Les representacions van començar el dia 17 de desembre amb una funció prèvia, els beneficis de
la qual es destinen a la Fundació Althaia. L'estrena oficial, però, és el dia de Nadal, 25 de
desembre, a les 18:30. També hi haurà representacions tots els diumenges de gener, dies 7, 14,
21 i 28, a les 17:30.
D'altra banda, també se'n fa una versió reduïda per a infants, interpretada per una cinquantena
d'actors d'entre 7 i 12 anys. La versió infantil de Els Pastorets la podeu veure el dia 30 de
desembre a les 18:00, el dia 1 de gener a les 19:00 i el dia 6 de gener a les 18:00. Totes les
funcions es fan al Casal de Calaf, amb capacitat per a 700 persones de públic.
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NacióDigital sorteja, entre els seus subscriptors, 5 entrades dobles per anar a veure Els
Pastorets al Casal de Calaf, el dia 14 de gener, a les 17:30. Podeu participar en el sorteig aquí:
[socnacioesdeveniment]39[/socnacioesdeveniment]

Als Pastorets de Calaf hi treballen un centenar d'actors Foto: Casal de Calaf

Bases del concurs
- Per participar en aquest sorteig cal ser subscriptor de NacióDigital.
- El termini per participar es tancarà el dimarts 26 de desembre a les 23:59.
- Un cop fet el sorteig, NacióDigital contactarà per telèfon amb els guanyadors. Si no responen a la
trucada, automàticament es passarà al següent de la llista.
- Només es pot participar al sorteig una vegada.
- Per qualsevol dubte, es pot contactar amb la redacció mitjançant el correu
subscriptors@naciodigital.cat.
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Els Pastorets de Calaf són uns dels més emblemàtics de Catalunya Foto: Casal de Calaf
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