UNA FESTA PER A TOTS 2017
PROGRAMA
Dimarts 10, Dimecres 11 i Dijous 12 d’Octubre:
−

Des de les 10 hores fins a les 20 hores: Muntatge de l’Exposició i ocupació
dels diferents espais en l’interior de la carpa d’exposicions i recepció de
maquetes.

Divendres 13 d’Octubre:
−

A les 19,00 hores: Concentració de les nostres Falleres Majors i
Representants per a desplaçar-se en "landós" fins a l’Esplanada de Nuevo
Centro.

−

A les 19,15 hores: Recepció d’autoritats i invitats.

−

A les 20,00 hores: En la carpa adjunta a l’Exposició, acte protocol·lari de
presentació oficial de les nou comissions que integren la FFSE i recepció de les
Falleres Majors de València y les seues Corts d’Honor i autoritats invitades
(Locució Boro Peiró).

−

A les 20,30 hores: Inauguració de l’Exposició amb els 18 projectes (infantils i
majors) que plantaràn el pròxim Març de 2018 les Falles que integren la
Federació, i presentació també de les Falles Municipals 2018.
o
o
o

Visita a les maquetes i els projectes.
Inauguració de l’Exposició-Homenatge a José Martínez Mollá.
Inauguració dels Stands.

−

A les 21,30 hores: Vi d’honor per als màxims representants, autoritats i
invitats.

−

A les 23,00 hores: Tancament de l’Exposició.

Dissabte 14 d’Octubre:
−

A les 10,00 hores: Obertura de l’Exposició.

−

A les 11,30 hores: Concert de Banda amb temes populars interpretats per
"Los Hombres de Hueso".

−

A les 17,30 hores: Degustació popular d’orxata i fartons (Col·labora Orxata
Mercader)

−

A les 18,00 hores: Col·loqui i taula redona amb els artistes que realitzen
els projectes de 2018 objecte de l’Exposició, i firma de autògrafs.
-Homenatge al artista José Martínez Mollá
(Modera i presenta: Manuel Andrés Zarapico).

−

A les 21,30 hores: Tancament de l’Exposició.

Diumenge 15 de octubre:
−

A les 10,00 hores: Obertura de l’Exposició.

−

A les 12,00 hores: Actuació per a xiquets i majors del gran mag valencià
"Peter Pardo".

−

A les 17,30 hores: Degustació d’orxata i fartons (Col·labora Orxata
Mercader).

−

A les 18,00 hores: Desfilada d’ Indumentària valenciana. (Annex al salóexposició).

−

A les 19,00 hores: Clausura de l’Exposició.

