Dijous, 21 d'octubre de 2021

Dijous, 18 de novembre de 2021

Dijous, 16 de desembre de 2021

MUSEU DIOCESÀ i CATEDRAL
EXPOSICIÓ:
“CHAGALL. ELS ESTATS DE L'ÀNIMA”
Avinguda de la Catedral, 4

MUSEU DE LA MÚSICA
Carrer Lepant, 150. Auditori

MUSEU EGIPCI DE BARCELONA
Carrer València, 284

Trobada: A prop de l'entrada

Trobada: A la porta de l'Auditori
A les 11:00 h

Trobada: A prop de la porta
A les 10:45 h

El Museu musical més notable de l'Estat és força
desconegut fora d'escolars, estudiants i especialistes.
El 1921 va començar la seva formació acollint
donacions d'instruments i documents, la recerca
d'espai per exposar, els dissenys museogràfics,...
però la inauguració data de 1946, quan inicià un llarg
peregrinatge per diferents espais de la ciutat, fins que
el 2007 arribà a l'Auditori de Barcelona. Els fons, molt
rics, inclouen des dels instruments més primitius
d'arreu del món, fins els ginys electrònics del XXI.
En Daniel Blanch, pianista i president de l’Associació
Joan Manén ens guiarà per l’exposició temporal
dedicada a quest gran músic català.

La Fundació Arqueològica Clos, privada però
sense ànim lucratiu, va obrir el 1994 aquest
centre que era el primer de l'Estat dedicat
íntegrament a l'Egipte faraònic. La seva
col·lecció permanent, que consta d'unes 1.200
peces, inclou tots els àmbits de la vida i la mort
en aquella civilització que va aspirar a ser
immutable durant tres mil anys. Hi trobem
objectes relacionats amb el poder teocràtic però
també estris emprats en l'embelliment personal
d'homes i dones, la vida d'ultratomba i la joieria...
un món més proper del que ens pot semblar.

A les 10:15 h
Malgrat que el Museu Diocesà està al rovell de
l'ou de la ciutat, en diem mig amagat perquè les
seves exposicions, tot i l'alta qualitat, passen
força desapercebudes pels autòctons. La que us
proposem és un goig per l'esperit, no només
perquè el diàleg entre el món de Chagall i les
obres d'imatgeria gòtica del Museu entonen un
cant a l'amor universal, tal com volia el pintor
jueu de tradició hassídica, sinó perquè l'alegria
de viure i l'apoderament femení que pensem tan
actual, ens el remunta a la Bíblia, contradient el
rigorisme jueu i cristià.

Màxim 25 persones

Màxim: 20 persones
Màxim 25 persones
Metro: L1 > Catalunya
L3 > Liceu
L4 > Jaume I
Bus: 47, V15 i V17

PREU SOCIS: 7 €
NO SOCIS: 10 €

PER UNA MILLOR ORGANITZACIÓ EN TOTES
LES SORTIDES, PREGUEM INSCRIPCIÓ i
PAGAMENT ANTICIPAT.

Metro: L1 > Marina o Glòries
L2 > Monumental
L4 > Bogatell
Tram: T4 > Auditori / Teatre Nacional
Bus: 6, 7, 54, 62, 92, V21, H12

Metro: L3 i L5 > Provença o Diagonal
L3 i L4 > Passeig de Gràcia
Bus: 22, 24, 47, 67, B24 i V17

PREU SOCIS: 15 €
NO SOCIS: 18 €

PREU SOCIS: 7 €
NO SOCIS: 10 €
LES SORTIDES ESTAN SUBJECTES A
LES NORMES COVID SOBRE ESPAIS
TANCATS I PODRÍEN SUSPENDRE'S.

CONÈIXER BARCELONA
Associació Coordinadora
d’Activitats per a la gent gran
L’Associació ACA, amb l’ajuda de tots els
seus socis i membres col·laboradors, realitza
plenament des de l’any 1973, la seva finalitat
fundacional de donar recolzament social a les
persones grans, oferint diverses activitats i
facilitant mitjans per mantenir la seva qualitat
de vida, tot creant uns agradables vincles
d’amistat i de germanor.
És amb aquest objectiu que l’Associació ACA
està programant des de ja fa més de quaranta
anys, múltiples i variades ofertes per a la gent
gran, amb visites socioculturals, conferències,
cinefòrums i xerrades d’interès social, amb
sortides col·lectives, concerts de música i, en
general, diversos actes destinats a potenciar
unes relacions personals joioses i permanents.
La nostra entitat agraeix molt sincerament a tots
els seus socis la seva col·laboració, la fidelitat i
l’ajuda econòmica que sempre li han donat.

ART & HISTÒRIA

CONÈIXER CATALUNYA

Provença 542, esc. A - 1r 3a
08025 - Barcelona
Tel. 93 318 65 95
associacio.aca.adm@gmail.com

www.associacioaca.com

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya
Departament de Drets Socials

Creu de Sant Jordi

Quart Trimestre 2021
Museus mig amagats

