Benvolguts bibliotecaris de Mallorca,
Des de Sa Xerxa de teatre, entitat organitzadora de la FIET 2016, tenim el gust
de convidar-vos a la Jornada de Bibliotecaris que se celebrarà el divendres 14
D’OCTUBRE en el marc de la XIV Fira de teatre infantil i Juvenil de les Illes
Balears ( DEL 13 AL 16 D’OCTUBRE). Així mateix, tenim el gust de convidar-vos a
inscriure-us com a programadors i a assistir a la resta d’activitats que tindran
lloc durant la Fira.
1.Jornada de Bibliotecaris (DIVENDRES 14 D’OCTUBRE dematí / horabaixa ).
Informació i inscripció.
Per assistir a la JORNADA DE BIBLIOTECARIS simplement basta que ho notifiqueu
per correu electrònic a Jordi Rosselló (coordinador) a l’adreça
infovilafranca@ajvilafrancadebonany.net, o per telèfon al 676 058 983; o bé al
Centre Coordinador de Biblioteques ( Jaume Julià) a través del correu
electrònic jjulia@conselldemallorca.net indicant el vostre NOM, LLINATGES,
CENTRE BIBLIOTECARI i el vostre DNI ( perquè puguem emetre certificiat
d’assistència) , a més de si quedau o no al dinar que l’Ajuntament de
Vilafranca ofereix. Podeu assistir-hi NOMÉS EL DEMATÍ o també, si així ho voleu,
també L’HORABAIXA.
En aquest cas teniu per fer la inscripció fins el dissabte 8 d’octubre.
2. Inscripció com a _bibliotecari-programador a la resta d’espectacles de la
FIRA . ( del 13 al 16 D’OCTUBRE).
Per assistir als altres espectacles de la Fira amb preus especials per a les
entrades, us podeu inscriure com a bibliotecaris programadors.
Ho heu de fer FINS EL DIJOUS 5 D’OCTUBRE ( ATENCIÓ : NO PODREU FER-HO EL
DIVENDRES 14 d’OCTUBRE AMB MOTIU DE LA JORNADA DE BIBLIOTECARIS).
La inscripció podeu fer-la a través del web de la FIRA DE TEATRE INFANTIL I
JUVENIL www.fiet.cat a l’apartat de PROFESSIONALS. Tot seguit, enviau el full
d’inscripció. Llavors, us farem arribar un full d’entrades perquè reserveu les que
voleu amb les CONDICIONS I AVANTATGES següents :
- S’acceptarà una persona inscrita per biblioteca
- 1 entrada gratuïta per a cada espectacle.

-

És imprescindible haver emplenat la inscripció per web (fins el 5
d’octubre teniu temps!)

Per qualsevol dubte posau-vos en contacte amb nosaltres per telèfon 871 70
62 60 / 647 885 079 (Margalida Tous ) o per mail a programadors@saxerxa.org.
Atentament,
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SA XERXA DE TEATRE INFANTIL I JUVENIL DE LES ILLES BALEARS
NIF G- 57271942
Avinguda d’en Joan Servera Camps 51 – 07680 Porto
Cristo – Illes Balears – Telèfons 871706260 www.saxerxa.org - e-mail: saxerxa@saxexa.org

1

