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Dissabte dia 10:
PREPARANT LA
FESTA MAJOR
Gran Ball dels
Seixantons (més o
menys) a les 11 de
la nit.
Diumenge dia 11:
BALL DE TARDA.
Música en viu a
partir de les 6 de la
tarda fins a les 9 de
la nit
Dissabte dia 17:
TEATRE CLÀSSIC
CATALÀ a les 6 de
la tarda la
magnifica obra
LA PEPA MACA.
Diumenge dia 18:
BALL DE FESTA
MAJOR. Música en
viu a partir de les 6
de la tarda fins a
les 9 de la nit.
Dilluns dia 19:
TEATRE
D’HUMOR a les 7
de la tarda, amb la
divertida obra ZO!.
Dimarts dia 20:
VERMUT DE
FESTA MAJOR, i
a les 6 de la tarda
BALL DE GALA
DE FESTA
MAJOR. Música en
viu.

SALUTACIÓ
BONA FESTA MAJOR!

Com cada any per aquestes dates, la junta de l’Ateneu Familiar
ha preparat amb il·lusió el programa de la Festa Major de 2008 i,
amb aquest motiu, ens dirigim als socis i al públic en general per
presentar el programa d’una sèrie actuacions que, esperem,
puguin complaure a tothom.
Aquest any tindrem dues importants obres de teatre. Una d’elles
correspon al teatre clàssic popular català “La Pepa Maca” i, la
segona, com a contrast, la divertida obra d’humor “Zo” per la jove
companyia “El Fantàstic”.
Tampoc hi faltaran les sessions de ball amb “música viva”. Començant, com a inici de les
festes, pel “Ball dels Seixantons (més o menys)” organitzat entre amics i socis de l’Ateneu
perquè tothom en gaudeixi. El vermut social també serà una peça clau molt necessària per la
relació humana, per la convivència, i per la millora del “caliu social” entre els socis i també
entre els acompanyants.
Com podeu comprovar l’Ateneu continua fent esforços de superació, organitzant ball tots els
diumenges i, ball de saló, algun que altre dissabte (amb “música disc”). També s’han fet
millores tan al Saló Rosa com a la Sala del Teatre, amb la finalitat d’adequar les instal·lacions
en tots els aspectes. I així també per poder-les oferir als socis i públic en general, recuperant el
lloc que correspon a l’Ateneu dintre la societat santboiana. l’Entitat també esta oberta a
col·laborar amb altres associacions del poble que necessitin un espai per actes puntuals o
concertats
Felicitats en nom de la junta directiva.

Jaume Sans Comardon (President)

PROGRAMA DE FESTA MAJOR
Dissabte dia 10: PREPARANT LA FESTA MAJOR:
Gran Ball dels Seixantons (més o menys) a les 11 de la nit.
Animada musica en viu a preus populars, amb galetes i cava per als assistents.
Diumenge dia 11: BALL DE TARDA:
Música en viu a partir de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit.
Dissabte dia 17: TEATRE CLÀSSIC CATALÀ
les 6 de la tarda la magnifica obra de Cecília A. Màntua: LA PEPA MACA.
Interpretada per la companyia de Ferran Rigual
Diumenge dia 18: BALL DE FESTA MAJOR
Música en viu a partir de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit.
Dilluns dia 19: TEATRE D’HUMOR
a les 7 de la tarda, la divertida obra ZO!.
Interpretada per la Companyia EL FANTASTIC
Dimarts dia 20: VERMUT DE FESTA MAJOR, a la 1 de la tarda, per als socis i
acompanyants. i a les 6 de la tarda BALL DE GALA DE FESTA MAJOR.
Diumenge dia 25: BALL DE DE TARDA
Música en viu a partir de les 6 de la tarda fins a les 9 de la nit.

ADMINISTRACIÓ
DE LOTERIES NÚMERO 2
Jordi Ivern Pallas

La Quiniela - La Primitiva
El Gordo - Euromillones
- PENYES Apuntacions
Futbol setmanal
--------Plaça Catalunya, 35
Telèfon: 93.652.01.37
Sant Boi de Llobregat

Dia 10: PREPARANT LA FESTA MAJOR
BALL DELS SEIXANTONS (MÉS O MENYS)

Animada música en viu a càrrec de ESTHER
Ball des de les 11 de la nit fins a les dues de la matinada, amb cava i galetes per
a tothom Preu socis Ateneu: 6 €uros / Preu no socis 8 €uros

JOIER

Dia 11: Ball de tarda des de les 6 a les 9 del vespre
Preu Socis: 4 €uros / Preu no socis: 5 €uros

Música en viu a càrrec de SÍLVIA

Dia 17 de maig, a les 6 de la tarda. La companyia de
Ferran Rigual ens presentarà l’obra teatral:

LA PEPA MACA

LA PEPA MACA

Cecília A. Màntua, va escriure aquest drama com un homenatge a la dona marinera
catalana. El personatge principal és la soferta pubilla catalana que sacrifica la seva
existència pel bé de tots els que l'envolten. Centrada en una contrada de la nostra Costa
Brava, en aquesta obra hi desfilen una sèrie de personatges típics d'aquella costa, però
cadascun amb una vida interior molt definida. Al segon acte de l'obra, la diada de la Festa
Major del poble, hi ha una escena de molt colorit ja que, pren part un cantant tenor que ens
canta la coneguda sardana de Jaume Torrents que porta el mateix títol que l'obra i un esbart
dansaire que la balla. "La Pepa Maca", va ser estrenada a Ràdio Barcelona pel seu quadre
d'actors, la nit del 31 de març de 1.954, passant tot seguit als escenaris on va aconseguir un
sorollós èxit. Des d'aleshores no ha deixat de representar-se a tot el territori català.
Preus venda anticipada d’entrades: dies 14, 15 i 16, de 5 a 7 de la tarda
Socis 15 €uros / No socis: 18 €uros.
Preus per al mateix dissabte dia 17 de maig (dia de la representació)
A partir de les 5 de la tarda Socis 17 €uros / No socis: 20 €uros.

Dia 18: Ball de tarda des de les 6 a les 9 del vespre
Preu Socis: 4 €uros / Preu no socis: 5 €uros

Música en viu a càrrec de Xavi

Dia 19 a les 7 de la tarda TEATRE: ZO!

PER LA COMPANYIA EL FANTÀSTIC
Que ens presenta un espectacle divertit i
aparentment simple, inspirat amb el
teatre de cabaret, la comèdia, el clown i
unes gotes d'humor de l'absurd.
I és que ZO! al cap i a la fi, només
intenta ser un retrat de la vida, del món
on vivim i de les coses que hi passen.
Entretenir al personal i si pot ser, als uns
fer oblidar els problemes i als altres
demostrar que res (ni la mort, ni l'amor)
és tant important per no prendre-s'ho a
riure.
ZO! és un circ, una parada on no hi
veureu res fantàstic; cap animal exòtic,
ni monstres ni humans amb habilitats
especials. ZO! és la simplicitat, la
normalitat, els detalls del dia a dia.
Venda entrades el mateix dilluns,
dia 19 de maig
(dia de la representació)
A partir de les 5 de la tarda
Socis 10 €.
No socis: 12 €.

ANGLES
FRANCÈS
ALEMANY
ITALIÀ

Dimarts dia 20, a la 1 de la tarda:
Com de costum el nostre Ateneu oferirà a tots els socis i acompanyants
el tradicional VERMUT SOCIAL de FESTA MAJOR

CATIFES DE FLORS AL CARRER MAJOR

(FOTOGRAFIA ANYS 50)

Dia 20: BALL DE GALA DE FESTA MAJOR
Des de les 6 de la
tarda, animada sessió
de ball al Saló Rosa,

Amb el músic:
CHUS
-----------------------------------

Amb galetes
i cava per a tothom
Preu entrades:
Socis: 5 €uros
No Socis: 6 €uros

1963 - 2008

Dia 25: Ball de tarda des de les 6 a les 9 del vespre

Preu Socis: 4 €uros / Preu no socis: 5 €uros

Músic: Joan Antoni Mateu

Camps Blancs, 38
Tel: 93.630.84.93
Fax:93.630.58.53
persumar@persumar.com
Sant Boi de Llobregat

Anselm Clavé, 13 / Montclar
Telèfon: 93.654.33.03

VISTA ACTUAL DE LA PLATEA DE LA SALA DE TEATRE I CINEMA DE L’ATENEU

Capvuitada de Festa Major al Barri Centre
Dissabte dia 24 a les 8 del vespre a la plaça de l’ajuntament
CONCERT DE LA CAPVUITADA per l’orquestra SELVATANA,
i a les 11,30 Extraordinari ball per la mateixa orquestra

