Benvolguda col·laboradora/benvolgut col·laborador,
L’equip de direcció de La Passió d’Olesa de Montserrat ja treballa en les novetats de
l’espectacle per a la temporada 2020.
Els assaigs començaran després de les festes de Nadal. El dia 8 de gener es farà una
petita presentació per a tothom abans de l’assaig.
Mantindrem el mateix format que la temporada passada: dilluns, dimecres i divendres. El
diumenge al matí estarà reservat per al quadre de les coques (12h) i ballarines (10h).
Tenint en compte el bon funcionament de les darreres temporades, els dilluns tornarem a
apostar pels 
blocs. Treballarem cada bloc en conjunt: actors i actrius, tècnics i tramoies,
perquè entre tots fem un gran equip!
El primer dilluns d’assaig -13 de gener- no hi haurà bloc, però convoquem l’equip tècnic.
Com sempre, trobareu totes les dates d’assaig al web de La Passió (espai col·laborador) i
pròximament a Secretaria (el calendari de butxaca perquè el porteu a sobre).
Tenim previstos també càstings entre desembre i gener.
Càsting nens i nenes coques: diumenge 22 de desembre, a les 12.00h, a la sala petita
(entrada per porta d’actors). Serà per a infants d’edats entre 4 i 9 anys.
Càsting ballarines: diumenge 5 de gener de 10 a 11.30h. Per a nenes a partir de 10 anys
(caldrà que vinguin amb leggins i mitjons antilliscants o calçat adequat).
La temporada 2020 començarà el 15 de març, i això vol dir que tenim dues setmanes més
d’assaigs per començar més forts!! Diumenge 8 de març es farà l’assaig general de
l’espectacle sencer.
Amb ganes de veure’ns tots ben aviat,
Equip de direcció.
BLOCS D’ASSAIG_________________________________________________________________
BLOC 1
- El Precursor i l'Anyell
(Pròleg - Baptista)

- Les Noces de Canà
- Jesús refusat a Natzaret (Sinagoga)
- Elecció dels apòstols i Sermó de la
muntanya
- Desig de Judes i Jesús convidat per
Simó

BLOC 4
- Borrascosa sessió del Sanedrí
- Jesús és pres a Getsemaní (L'Hort)
- Jesús davant d'Anàs
- Procés religiós de Jesús i negacions de
Pere (Escena partida)
- Judes llança monedes
- Desesper de Judes

BLOC 2
- La Pecadora innominada (Convit de
Simó)
- Jesús davant de Betània
- Resurrecció de Llàtzer
- Jesús i els nois (quadre de les coques)
- Entrada triomfal a Jerusalem

BLOC 5
- Procés civil davant de Pilat
(1r Pilat)
- Jesús davant d'Herodes
- D'Herodes a Pilat (2n Pilat)
- La flagel·lació
- Jesús condemnat a mort (3r Pilat)
- El carrer de l'amargura

BLOC 3
- Controvèrsia amb els fariseus i
saduceus (Mercaders del Temple)
- Enllaç entre el Temple i la venda de
Judes
- Judes ven el seu Mestre
- Comiat de Jesús i Maria
- El Sant Sopar

BLOC 6
- La Crucifixió
- Davallament i enterrament
- Resurrecció de Jesús
- Magdalena, Joan i Pere
- L'ascensió de Jesús

