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Dissabte, 17 de febrer de 1996

♦ ♦ ♦

Concurs de Comparses

Basiís

Amb motiu de la celebració de la Vil Rua d'Algaida
que tendra lloc dissabte dia 17 de febrer a les

IT'OO hores, s'organitza el Concurs de Comparses.
1. S'entendrà que un grup de disfressats forjiien una

comparsa quan aquest tengul un mínim de cinc (5)
components.
2. Totes les comparses que duguin una carrossa
relacionada amb el tema del seu dlsfrés, tendrán un

premi complementari.
3. Les comparses han d'as.senyalar a l'hora de la
Inscripció el títol d'una cançó (que pot estar relacio¬
nada anib el tema del dlsfrés) que es po.sarà en el
moment d'anar a recollir el premi. Les comparses,
si volen, poden preparar una escenincació de la
cançó o una coreografia.

Prlmls
Cada comparsa, pel fet de participar, lendrà un
premi en efectiu de .5.000 pessetes. Les comparses
que superin el nombre mínim de components s'euran

augmentat el seu premi. Així, també, les coniparses
que duguin una carrossa.
S'establcixen els següents premis especials:
1. Premi a ht millor comparsa.
2. Premi a la millor carrossa.

3. Premi a la millor coreografia o escenificació de la
cançó triada.

Inscripció
A la inscripció s'ha de detallar:
1. El nom de la compar.sa.
2. Li lema del dlsfrés.
3. El nombre exacte de components.
4. Si la comparsa anirà acompanyada d'una carros¬

sa.

5. El noni de la cançó escollida per a la entrega de
premis.
6. Si escenifictuan o ballaran la cançó e.sctrilida.
7. Nom i número de telèfon de la persona que figuri
com a responsable.

'i'LRMlM
Fins dimecres dia 14 de febrer a les 14 hores.

Lloc
Oficines Municipttis tie l;i Casa de la Viia (CV del
Rei, S. Te'l: 12 .50 76)

l'ROtíRAMA

Dis.sabto, 17 de febrer.
16'.3() 11. Concentració de les comparses i carrtisses
al carrer Antoni Mtuira.
I7'30 11. Sortida tic hi Ruti :tcomp;iny:iis tie l:i
Banda tie Músiett d'Algaida fent el .següent itinertiri:
Cavallers, Plaça, Aigua,Roca, Unió, Amargura,
Migdia, .Sant Joan i Plaça.
18'30 ii. Entrega de premis del Concurs tie Com¬
parses. l're.sentarà Titoieta Ràdio, Emisstrrti Munici¬
pal d'Algtútla.
22'0() 11. Festa de disfresses per a tothom. Organit-
zatlti per l'Esplai "Burot". Al celler del carrer de l;i
Victòria lu'un. 11. Enlratla gratuïta.
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