ACTIVITATS EN LÍNIA A BADALONA.CAT

ARRIBA LA FESTA DE CARNAVAL!
GAUDIM-NE EN LÍNIA A BADALONA.CAT
La reina Carnestoltes i la seva cort, la nimfa del vi i la nimfa del mar, divertides i esbojarrades, presentaran alegrament el programa de Carnaval, que enguany serà en línia a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19.
Llegendàries i de gala, lluint els seus millors vestits de colors, amenitzaran aquesta setmana i donaran a
conèixer la tradició de les festes de Carnaval a la nostra ciutat.
Dijous 4 de febrer
Descobreix el programa de Carnaval en línia.
Divendres 5 de febrer
Participa en el concurs fotogràfic de disfresses.
Diumenge 7 de febrer
Enguany no podrem gaudir de la tradicional rua
de Carnestoltes de Badalona, però pots mirar
l’exposició de fotografies antigues que trobaràs
a cinc punts del recorregut habitual de la rua.
Dilluns 8 de febrer
Explicació de la llegenda, presentació de la reina
Carnestoltes i la seva cort, la nimfa del vi i la nimfa del mar, i lectura de les cinc lleis de Carnaval.
Dimarts 9 de febrer
Tutorial del taller infantil: antifaços de carnaval.
Dimecres 10 de febrer
El carnaval a taula. Fem una truita?

Dijous 11 de febrer (Dijous Gras)
Arribo de Sa Majestat la reina Carnestoltes i
lectura del pregó de Carnaval.
Divendres 12 de febrer
Els balls de disfresses.
Dimarts 16 de febrer
Tutorial del taller infantil:
sardina de dimecres de cendra.
Dimecres 17 de febrer
Lectura del testament de la reina Carnestoltes
i enterrament de la sardina.
Del 8 al 17 de febrer
Rua de Carnestoltes de Badalona: Exposició fotogràfica.
Concurs fotogràfic de disfresses.
Qui vulgui participar en el concurs de disfresses organitzat per la Comissió de
Carnestoltes, s’haurà de fer una foto al costat dels 6 punts de photocall ubicats
als Mercats Municipals o bé als 5 plafons de l’exposició fotogràfica ubicats al
llarg del recorregut on tradicionalment es fa la rua pels carrers de Llefià.
Un QR et redirigirà a les bases del concurs.

El Magazín Badalona Tres60 de Televisió de Badalona emetrà set vídeos amb les tradicions del Carnaval
a Badalona, de dilluns a dijous de 18 a 20 h, en directe. I divendres 12 després de l’informatiu vespre a les 21 h.

Informació actualitzada a:
@culturaBDN
CulturaBDN
@culturabdn
@culturaBDN
Agenda Cultural Badalona www.agendacultural.badalona.cat

