
ACTUACIONS DE DESEMBRE

Dancing Robots   

 

Amb motiu de l’adjudicació del Concurs de Nadal en els 

companyia Roseland presenta un conjunt de 

espectacles Dancing Robots i  Els nens i nenes del món

 

Aquest esdeveniment té lloc, del 28 de novembre al 4 de gener, 

amb els objectius de dinamitzar les festes de Nadal

 

Dia 5:  Els nens i nenes del món a la Plaça Roquetes 

Dia 12: Dancing Robots a l’Avinguda Gaudí 

Dia 19: Els nens i nenes del món a la Plaça Jardins d’Elx

Dia 23: Dancing Robots ala Plaça Ceràmica Vicens

Dia 28: Dancing Robots a la Plaça Llibertat

Dia 30: Dancing Robots a la Plaça Bonanova 

 

 

 
 

DE DESEMBRE DE ROSELAND MUSICAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Els nens i nenes del món

del Concurs de Nadal en els Eixos comercials de la 

companyia Roseland presenta un conjunt de produccions, entre les quals destaquen les

Els nens i nenes del món. 

el 28 de novembre al 4 de gener, als deu districtes de la ciutat de Barcelona 

de dinamitzar les festes de Nadal als barris i d’incentivar el comerç 

a la Plaça Roquetes – Nou Barris, a les 11.30 h, 12.

a l’Avinguda Gaudí –  L’Eixample, a les 11.30 h, 12.15 h y 13 h

a la Plaça Jardins d’Elx - La Sagrera, a les 11.30

ala Plaça Ceràmica Vicens – Les Corts, a les 11.30 h, 12.

a la Plaça Llibertat Rodenas – Sants Montjuic, a les 11.30

a la Plaça Bonanova – Sant Gervasi, a les 11.30 h, 12.15

 

DE ROSELAND MUSICAL  

Els nens i nenes del món 

ixos comercials de la ciutat de Barcelona, la 

entre les quals destaquen les actuacions amb els 

als deu districtes de la ciutat de Barcelona 

incentivar el comerç de proximitat. 

h, 12.15 h y 13 h 
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