
Des del Carnaval de Barcelona 2015 ens
posem en contacte amb l'Ampa del Pere
Vila per convidar-vos a participar
a l'ARRIBO DEL REI CARNESTOLTES.

Enguany celebrarem la 4a edició de la
recuperació del Carnaval barceloní històric
que esperem que vagi creixent amb la
vostra participació. Us adjuntem uns

enllaços amb la galeria d’imatges i el vídeo
de la darrera edició.

https://www.flickr.com/photos/carnavalbcn/
www.youtube.com/embed/UJrzlK2ka6c

Voldríem comptar amb vosaltres com a
seguici popular dels Ambaixadors del
Rei Carnestoltes durant l’Arribo,
escenificació de l’arribada del rei dels
poca-soltes que constitueix l’inici oficial del
Carnaval barceloní, i que tindrà lloc el
dijous 12 de febrer del 2015 per la tarda
al Born.

Els seguicis acompanyen els Ambaixadors
i el Rei Carnestoltes durant la cercavila, tot
fent un recorregut per diferents carrers del
barri de la Ribera, bressol del Carnaval
barceloní.

En 7 Ambaixadors són representats per un
color de l’Arc de Sant Martí i vinculats a
diferents vicis i virtuts. Pel que fa al vestuari
haureu de venir vestits de negre i us
facilitarem uns complements especials
de Carnaval a to amb els de l’Ambaixador
que acompanyeu.

A l’arribada de la cercavila al punt final del
recorregut, la Plaça Comercial, davant de
El Born Centre Cultural, el mestre de
cerimònies farà passar el Rei Carnestoltes
i els Ambaixadors a l’interior de El Born
Centre Cultural, des d’on el Rei
Carnestoltes farà la crida a la gresca i la
disbauxa, donant inici al seu regnat amb
Focs d’artifici i el primer Sarau de Carnaval.

En finalitzar la jornada tindrem preparada
una Xocolatada per tots els participants
per tal que pugueu recuperar forces!

Per demanar més informació, confirmar la
vostra participació i número de
nens/es podeu contestar aquest correu.

Us esperem!
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ARRIBA EL CARNAVAL 2015 A
BARCELONA. ESTÀS CONVIDAT


