FESTA AmicsUAB 2019
DIA: 28 de NOVEMBRE 2019
HORA D’INICI: 18.30 hores
LLOC: Per decidir

Temps

1

2

18.10

DURADA: 120 Minuts
PRESENTADOR: Elisabet Carnicé

Què passa
Es posarà en totes les cadires el flyer de la Festa AmicsUAB19, un full amb
informació actes desembre i la lletra del Gaudeamus.
Les files reservades hi haurà el nom de la persona
S’obren les portes Comença entrar la
gent

18.25

S’enfilen a l’escenari el Sr.Cayuela, el Sr.Masfurroll i la Sra. Arboix

18.30

Sra. Carnicé surt a l’escenari a donar la benvinguda a l’acte i dóna la paraula al
Sr.Cayuela, president d’AmicsUAB

19.35

Sr. Cayuela pronuncia unes paraules amb un micròfon inalàmbric

18.40

El Sra. Carnicé surt a l’escenari per fer presentació del premi Amics de les
Biblioteques
El Sr. Gómez Escofet presenta els premiats:
3 Premiats ?
Un dels premiats se situa darrera del faristol per donar unes paraules d’agraïment.

Escenari
Els regals estaran tots en un espai a la
dreta de l’escenari
Llums encesos TOT EL TEMPS EXCEPTE
INDICAT

Se seuen a les tres cadires sector dret de
l’escenari, en l’ordre següent: (Dr- Esq)
 Gabriel Masfurrol
 Margarita Arboix
 Francesc Cayuela

La Sra. Carnicé se situa en un lateral
Entra el Sr. Gomez i se situa darrera el Faristol.
LLUM DE FERISTOL
El Senyora Carnicé se situa a un lateral.
Cada cop que presenta un nom, puja
l’invitat i se li dona el premi.
Un cop rebut el premi, el premiat se seu a
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una cadira en el cantó esquerra de la sala.
Excepte de l’últim que es queda per
parlar al Faristol.
18.55

Fotografia de grup i els premiats baixen de l’escenari

3

19.05

Sra. Carnicé presenta el premi del SAF. O ella o el Sr. Benet llegeixen el guanyador i el
motiu de la seva elecció.
Puja el premiat i rep el premi.
El Premiat fa unes paraules d’agraïment i baixa de l’escenari.

4

19.15

Sra. Carnicé presenta el premi de la FUAB (Servei d’Idiomes). O ella o el representat
escollit per la FUAB llegeixen el guanyador i el motiu de la seva elecció.
Puja el premiat i rep el premi.
El Premiat fa unes paraules d’agraïment i baixa de l’escenari.

5

19.25

Sra. Carnicé presenta el premi dels Màster i Postgraus??O ella o el representat escollit
pels Màsters i Postgraus llegeixen el guanyador i el motiu de la seva elecció.
Puja el premiat i rep el premi.
El Premiat fa unes paraules d’agraïment i baixa de l’escenari.
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Els premiats es posen en semicercle amb el
presentador i els Srs i Sra.
Cayuela, Arboix, Masfurroll i Gomez per fer al
fotografia.
Baixen premiats i el Sr. Gomez, es
queden Sra.Arboix, Sr. Masfurroll i
Sr.Cayuela
El Sr.Benet entra i se situa darrera el faristol
La Sra. Carnicé se situen en un lateral
El premiat puja a l’escenari i el Sr. Benet li
entrega el premi i després se situa el costat de la
Sra. Carnicé.
Després del discurs baixen el Sr. Benet i el
premiat.
El representant entra i se situa darrera el faristol
La Sra. Carnicé se situen en un lateral
El premiat puja a l’escenari i el representant li
entrega el premi i després se situa el costat de la
Sra. Carnicé.
Després del discurs baixen el representant i el
premiat.
El representant entra i se situa darrera el faristol
La Sra. Carnicé se situen en un lateral
El premiat puja a l’escenari i el representant li
entrega el premi i després se situa el costat de la
Sra. Carnicé.
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Després del discurs baixen el representant i el
premiat.

6

19.35

4

19.45

Sra. Carnicé presenta el premi col·lectiu UAB.
Invita a pujar el representant .
Foto d’entrega del guardó

Sr. Carnicé surt a l’escenari i anuncia els Premiats a AmicsUAB.

Sra.Carnicé es dirigeix el públic Puja el
representant.
LLUM DE FERISTOL
Una vegada acabat el discurs se seuen a
la seva cadira assignada a l’escenari.
Sr. Carnicé es dirigeix el públic

Premiat 1
19.50

Vídeo Premiat 1

Tanquen el llums i surt el Vídeo

19.53

Premiat 1 puja a l’escenari i fa unes paraules d’agraïment

Obren els llums
El Premiat 1 puja a l’escenari, li dóna el
premi el Sr. Cayuela i parla des del faristol.
LLUM DE FERISTOL
Un cop acabat l’agraïment se seu a la
cadira assignada.
Sr. Carnicé es dirigeix el públic

19.58

Sr. Carnicé surt a l’escenari i anuncia els Premiats a AmicsUAB.
Premiat 2

20.05

Vídeo Premiat 2

AmicsUAB 3|5

Tanquen el llums i surt el Vídeo
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20.08

20.12

Premiat 2 puja a l’escenari i fa unes paraules d’agraïment

Sr. Carnicé surt a l’escenari i anuncia els Premiats a AmicsUAB.

Obren els llums
El Premiat 2 puja a l’escenari, li dóna el
premi el Sr. Cayuela i parla des del faristol.
LLUM DE FERISTOL
Un cop acabat l’agraïment se seu a la
cadira assignada.
Sr. Carnicé es dirigeix el públic

Premiat 3
20.15

Vídeo Premiat 3

Tanquen el llums i surt el Vídeo

20.18

Premiat 3 puja a l’escenari i fa unes paraules d’agraïment

Obren els llums
El Premiat 3 puja a l’escenari, li dóna el
premi el Sr. Cayuela i parla des del faristol.
LLUM DE FERISTOL
Un cop acabat l’agraïment se seu a la
cadira assignada.
La Sra.Arboix fa el discurs des del faristol
o amb el micròfon inalàmbric

55

20.25

La Sra, Arboix fa el discurs de conclusió de la Festa des del faristol o amb
l’inalàmbric.

Baixa tothom de l’escenari
20.35

La Sra. Carnicé, dóna pas al Cor de Cambra.

APAGAR LLUMS DE SALA I MANTENIR
ENCÈS FOCUS ESCENARI GRAN

Els membres del cor pugen pel lateral esquerra i es col·loquen a l’escenari
ENCENDRE FOCUS LATERALS
Canten
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Lata d’agua - Luiz Antonio e Jota Junior/arr. Marcos Leite

LLUM DE SALA I D’ESCENARI ENCESOS
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Universitas - P. Vallvé / R. Simó
Gaudeamus - Himne universitari Baixen de
l’escenari

20.40

La Sra. Carnicé conclou l’acte recordant que hi ha una copa de cava el pis de baix
i que els premiats es faran la fotografia oficial a l’escala
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Sra. Carnicé torna a l’escenari per
despedir la festa.

