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2 de JUNY, dissabte

Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»

11:00 h. Visita guiada. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg les històries que ens narra el Vas dels
Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la història del
descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.

Taller. «Guerrers i molt més»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels
objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la
gent poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament
ibèric!

3 de JUNY, diumenge
Biblioteca infantil

«Benvingut sol! Benvingut estiu»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Stonehenge no és una tomba, és un
altar per al sol»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... molts noms per a un mateix déu: el Sol. Ritus i creences relacionats amb el sol i amb l’estiu.

Taller. «Guerrers i molt més»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels
objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la
gent poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament
ibèric!

Teatre infantil. Pedra a pedra

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per El teatre de l’home dibuixat
Un dia, caminant descalç per la platja, vaig comprovar que la terra està
plena de pedres. He començat a classificar-les i a guardar-les com un tresor
preat. Una proposta per a despertar la imaginació dels xiquets i les xiquetes
a través dels objectes inanimats. «La imaginació és més important que el
coneixement. El coneixement és limitat. La imaginació envolta el món».
Albert Einstein.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les
sales permanents i a les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Societats prehistòriques»

12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Tallers didàctics. «Les fotografies dels nostres besavis»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Reproduirem aquelles imatges amb una tècnica de més de 150 anys molt
senzilla, en la qual utilitzarem aigua, llum i paper fotosensible. A més de
conéixer la tècnica fotogràfica podrem veure com jugaven, com vestien, etc.

Concert. Coral Universitaria Sénior de Valencia
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Del 6 al 10 de JUNY

Passarel·la de les Arts

Tot el dia. Lloc: als patis
Més informació: www.pasareladelasartes.es

7 de JUNY, dijous

Gravació en directe del Programa LA RIPROPOSTA. Radio
Nacional d’Espanya. Amb Pep Gimeno “Botifarra”
Etnomusic Primavera
18:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

Concert. Odaiko i Vanesa Muela. Camino de vuelta.
Etnomusic Primavera
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

9 de JUNY, dissabte

Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»

11:00 h. Visita guiada. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga les històries que ens
narra el Vas dels Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la
història del descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.

Taller. «Guerrers i molt més»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria

Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels
objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la
gent poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament
ibèric!

10 de JUNY, diumenge
Biblioteca infantil

«Benvingut sol! Benvingut estiu!»
Animació a 10:30 h i a 13:00 h. «Ra, el déu Sol: déu de deus a l’antic Egipte»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... molts noms per a un mateix déu: el Sol. Ritus i creences relacionats amb el sol i amb l’estiu.

Taller. «Guerrers i molt més»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels
objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la
gent poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament
ibèric!

Contacontes. El horno de las historias

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Rafa el Barreter
Contacontes-degustació. Un forner curiós conta una història divertida del
pa, i mentre lluita amb l’aigua i la farina està a punt de fer un desastre
al pastim. Amb una ajudant del públic acabarà pastant una massa molt
especial amb la qual donarà vida als personatges de les històries més
increïbles. Diversió, tendresa, por i acció en un “morfing” sorprenent. L’últim
conte ens el menjarem entre tots.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les
sales permanents i a les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»

12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces de la cultura ibèrica i amb elles descobrireu algunes
curiositats de les col·leccions del museu.

Tallers didàctics. «Lluna i el viatge extraordinari»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Lluna volia canviar el destí del seu poble amb les armes més valuoses que ningú

no pot posseir: passió per la lectura i ganes de descobrir un món desconegut.
Això la duria a embarcar-se en una aventura pirata, des de Jerusalem fins a
Tànger. Coneixeràs personatges màgics i secrets de la vida pirata en aquest
contacontes interactiu. ¿Trobarem el tresor que amaga el mapa?

14 de JUNY, dijous

Concert. Raúl Rodríguez. La raíz eléctrica

Etnomusic Primavera
20:15 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

16 de JUNY, dissabte

Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»

11:00 h. Visita guiada. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga les històries que ens
narra el Vas dels Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la
història del descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.

Taller. «Guerrers i molt més»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre
per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la gent
poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament ibèric!

Conferència. Conferència i recital poètic per la Unión Nacional de Escritores.
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

17 de JUNY, diumenge
Biblioteca infantil

«Benvingut sol! Benvingut estiu!»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Inti, el déu del sol: el déu més
important per als inques»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... molts noms per a un mateix déu: el Sol. Ritus i creences relacionats
amb el sol i amb l’estiu.

Taller. «Guerrers i molt més»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre
per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels ob-

jectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la gent
poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament ibèric!

Titelles. Contes

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Edu Borja
El valent Gasparet, ajudarà el Mag a fugir de la rateta capritxosa i salvarà la
princesa i el regne de l’amenaça del drac de la muntanya, que resultarà no ser
tan ferotge com el pintaven el dimoni i la bruixa.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les
sales permanents i a les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Món romà»

12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del món romà i amb elles descobrireu algunes curiositats
de les col·leccions del Museu.

Tallers didàctics. «Lluna i el viatge extraordinari»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Lluna volia canviar el destí del seu poble amb les armes més valuoses que
ningú no pot posseir: passió per la lectura i ganes de descobrir un món
desconegut. Això la duria a embarcar-se en una aventura pirata, des de
Jerusalem fins a Tànger. Coneixeràs personatges màgics i secrets de la vida
pirata en aquest contacontes interactiu. ¿Trobarem el tresor que amaga el
mapa?

Danses. Entrega de Premis al Grup de Danses el Forcat
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
17:00 h. Lloc: patis i sala Alfons el Magnànim

21 de JUNY, dijous

Presentació del llibre “Antologia de poetes valencians del
segle XIV al XIX”

19:00 h. Lloc: Pati
Intervindran: Eduard J. Verger i Vicent J. Escartí. A continuació recitarà
poesies Vicent Camps

22 de JUNY, divendres

Concert. Coral Santa Mara del Mar, València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

23 de JUNY, dissabte

Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»

11:00 h. Visita guiada. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga les històries que ens
narra el Vas dels Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la
història del descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.

Taller. «Guerrers i molt més»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre
per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la gent
poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament ibèric!

Concert. Agrupació Musical de Benicalap
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

24 de JUNY, diumenge
Biblioteca infantil

«Benvingut sol! Benvingut estiu!»
Animació a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Si a Roma et vols casar, el mes de
juny has de buscar»
10:00 – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria
Ra, Inti,... molts noms per a un mateix déu: el Sol. Ritus i creences relacionats amb el sol i amb l’estiu.

Taller. «Guerrers i molt més»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels
objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la
gent poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament
ibèric!

Màgia escènica. El maravilloso mundo mágico de Ernestín
11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Ernest Show
Maese Blay torna als seus orígens al costat del seu personatge entranyable
Ernestín, i fa un recorregut pels seus esquetxs, paròdies i números
magicomusicals. El maravilloso mundo mágico de Ernestín és un xou
personal, dinàmic i divertit per a tots els públics.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les
sales permanents i a les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Història dels diners»

12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces de la col·lecció numismàtica del Museu i amb elles
descobrireu algunes curiositats d’aquests diners.

Tallers didàctics. «Lluna i el viatge extraordinari»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Lluna volia canviar el destí del seu poble amb les armes més valuoses que ningú
no pot posseir: passió per la lectura i ganes de descobrir un món desconegut.
Això la duria a embarcar-se en una aventura pirata, des de Jerusalem fins a
Tànger. Coneixeràs personatges màgics i secrets de la vida pirata en aquest
contacontes interactiu. ¿Trobarem el tresor que amaga el mapa?

Concert. Coral Polifónica Scholapiarum Cantores
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

27 de JUNY, dimecres

Conferència de l’exposició «Beyond Hollywood»

Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Shanon Matin. Directora del Ziibiwing Center of Anishinabe Culture and
Lifeways de Míchigan
INAU Inauguració de l’exposició «Beyond Hollywood»
GURA 20:00 h. Lloc: sala X. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
CIÓ

28 de JUNY, dijous

Conferència de l’exposició «Beyond Hollywood». «La
burocràcia del nadiu. Oficialitat i nadius als USA»

Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim
Kat Slocum. Graduate Student del Departament d’Antropologia de la Wayne
State University de Detroit

30 de JUNY, dissabte

Visites. «L’enigma del Vas. Obra mestra de l’art ibèric»
11:00 h. Visita guiada. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria

Descobreix de la mà d’un arqueòleg o una arqueòloga les històries que ens
narra el Vas dels Guerrers del Tossal de Sant Miquel de Llíria, com també la
història del descobriment d’aquesta gran peça del món ibèric.

Taller. «Guerrers i molt més»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels
objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la
gent poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament
ibèric!

Dansa. Dansa tradicional valenciana
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

1 de JULIOL, diumenge

Taller. «Guerrers i molt més»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Ens aproximarem a l’elaboració i significat que el Vas dels Guerrers va tindre
per a la societat ibèrica. A partir dels personatges representats i dels objectes i elements que els acompanyen, ens endinsarem en el món de la gent
poderosa d’aquella època. Atenció, podreu fer-vos el vostre armament ibèric!

Teatre Infantil. Els pobles

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Rosi Cózar
L’essència dels pobles, l’arrel de la tradició, els contes i les llegendes d’ací i
d’allà, narrats a través de la paraula, les cançons i la música, recorrent els
pobles i les seues tradicions d’Orient a Occident.

Dansa. Balls de folklore valencià
11:30 h. Lloc: al pati 1

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:45 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les
sales permanents i a les exposicions temporals.

Visites a la carta. «Societats prehistòriques»

12:00 h. Visita guiada. Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb elles descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Tallers didàctics. «Lluna i el viatge extraordinari»
12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia

Lluna volia canviar el destí del seu poble amb les armes més valuoses que ningú
no pot posseir: passió per la lectura i ganes de descobrir un món desconegut.
Això la duria a embarcar-se en una aventura pirata, des de Jerusalem fins a
Tànger. Coneixeràs personatges màgics i secrets de la vida pirata en aquest
contacontes interactiu. ¿Trobarem el tresor que amaga el mapa?

3 de JULIOL, dimarts

Concert. Voces por Benín

18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

6 de JULIOL, divendres

Concert. Nina Dinamita & La Swing Milicia Concert
Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

7 de JULIOL, dissabte

Concert. Studium Vocale Cor de Cambra
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

8 de JULIOL, diumenge

Màgia escènica. Markus Magic Show

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Mathena Producciones
Espectacle que combina màgia còmica, màgia infantil, aparició d’animals i
grans il·lusions, creant un ambient màgic i divertit que entreté des dels més
menuts fins als majors de la família.

Concert. Coral de Moncada

19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

12 de JULIOL, dijous
INAU
GURA
CIÓ

Inauguració exposició «Prietas las filas. Adoctrinament
en l’Espanya de Franco»
20:00 h. Lloc: sala II. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

13 de JULIOL, divendres
Concert. Krama

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

14 de JULIOL, dissabte

Concert. Festival de Música de Cambra de Godella
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

15 de JULIOL, diumenge
Contacontes. Pla, Pla i Cia

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Circo Gran Fele
Espectacle pensat i dirigit a tot el món, encara que siguen adults de tres
anys. La funció té com a eix principal de la seua història les aventures
protagonitzades per dos pallassos incansables. Tres són les condicions que
ha de tindre tot espectacle de «Pla, Pla i Cia»: riure, riure i riure.

20 de JULIOL, divendres
Concert. Chet

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

22 de JULIOL, diumenge

Teatre Infantil. Lore y los colores perdidos

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Disparatario
¡S’han perdut tots els colors! Un malvat Incolor els ha enviat amb màgia a la
lluna. Lore i els seus amics aniran a buscar-los en un viatge ple de rialles,
aventures i fantasia. ¿L’extraterrestre boig de la lluna tindrà alguna cosa a
veure amb tot açò? Titelles, música, clown i animació. ¿Desenganxem?

27 de JULIOL, divendres
Concert. Juan Zelada

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

29 de JULIOL, diumenge

Titelles. La princesa Cacauet

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Teatro Mila Fr
Hui és la coronació de la princesa Cacauet, i ha d’estar preparada, ser forta,
intel·ligent i valenta per superar la prova que la bruixa Nàpies li posa. Per a
intentar menjar-se la princesa decideix convertir-se en un drac, cosa que li
costa, perquè acaba convertint-se en un porc, un gall ... Contacontes còmic
amb titelles, cançons en directe i participació dels xiquets i de les xiquetes.

3 de AGOST, divendres

Concert. Jóvenes clásicos del son

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

5 de AGOST, diumenge

Màgia escènica. Magia Cadabra

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Mago José Just
Un espectacle dedicat especialment als nens i les nenes on els adults ho
passaran igual de bé, molt participatiu (fins i tot per als adults). Converteix
els nens i les nenes en protagonistes d’un món màgic ple de riures i de
diversió.

10 de AGOST, divendres
Concert. Duna

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

12 de AGOST, diumenge

Contacontes. Kamishibai. Contem un quadre

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Elisa M. Matallín. Titelles de conte
Contes mitològics, populars i clàssics contats a través d’un teatret japonés
preciós, el kamishibai.

17 de AGOST, divendres
Concert. Ogun Afrobeat

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

19 de AGOST, diumenge

Teatre Infantil. El carromato de los sueños

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Juan Catalina, Compañía de Teatro
Arandelas i Golondrina arriben a bord del seu carromato dels somnis, una
fantàstica màquina on tot és possible i els desitjos, com a bombolles de
sabó, s’ajunten, es mesclen i es transformen.

24 de AGOST, divendres
Concert. Mundo Chillón

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

26 de AGOST, diumenge

Màgia escènica. Contes Màgics

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Miguel Ribera
Contes tradicionals i de producció pròpia, vistos des del prisma de la màgia.
Amb l’ús de grans il·lusions, efectes sorprenents, tecnologia avançada i molta
imaginació, donem vida a Rapunzel, la princesa que no somreia, l’estació i,
com a colofó, una escenificació del conte de Blancaneus espectacular.

31 de AGOST, divendres

Concert. Marinah - Ojos de brujo

Etnomusic Estiu
22:00 h. Lloc: pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

Festival de música folk i del món. Estiu 2018
6 de juliol — 21 de setembre. Divendres a les 22.00 h
Patis Centre Museístic La Beneficència

ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
7 de JUNY, dijous

Presentació del llibre Poemes inèdits, de Joan Fuster. Edició
i introducció: Salvador Ortells.
19 h. Lloc: Llibreria Fan Set (Sant Ferran, 12, València)
Intervindran: Vicent Berenguer, Salvador Ortells i Xavier Rius
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

8 de JUNY, divendres

Presentació del llibre La guerrilla antifranquista en la
comarca Requena-Utiel (desde sus orígenes hasta 1947).
Crònica rural de la posguerra, de Teófilo Gallega.
19:30 h. Lloc: Espacio Cultural Feliciano A. Yeves (Avda. Arrabal, Requena)
Intervindran: Mario Sánchez, Teófilo Gallega i Manel Pastor
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

22, 23 i 24 de JUNY, divendres, dissabte i diumenge

D’Arrel. III Trobada de Folklore de la Diputació de València.
Música, cançons i balls valencians
Lloc: Quartell
Organitza: Servei de Cultura.

26 de JUNY, dimarts

Presentació del llibre Josep Melcior Gomis i la cançó lírica
de saló. Una aportació valenciana al primer romanticisme
musical europeu, de Miquel Àngel Múrcia.
19 h. Lloc: Sala la Muralla Col·legi Major Rector Peset (plaça Sant Nicolau, 4, València)
Intervindran: Miquel Àngel Múrcia i Vicent Flor
Organitza: Institució Alfons el Magnànim

29 i 30 de JUNY i 1 de JULIOL, divendres, dissabte i diumenge

D’Arrel. III Trobada de Folklore de la Diputació de València.
Música, cançons i balls valencians
Lloc: Sumacàrcer
Organitza: Servei de Cultura.

activitats
per a GRUPS
i escoles
d’estiu
en juliol

TALLERS DIDÀCTICS MUSEU DE PREHISTÒRIA

Concertació de grups. De dimarts a divendres, de 10 a 13 h.
Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria.

VISITES GUIADES MUSEU DE PREHISTÒRIA

Concertació de grups, de dimarts a divendres, de 10 a 13 h.
Tel.: 963 883 579 / servici.visites@dival.es
Lloc: sales permanents del Museu de Prehistòria.

BIBLIOTECA

Oberta a la investigació, aprenentatge i difusió de la
prehistòria i l’arqueologia.
Els xiquets i les xiquetes poden consultar el fons de llibres
infantils, quan vagen acompanyats per un adult. Horari de
juny a setembre: de dilluns a divendres, de 8:30 a 14 h.
Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria

VisitA Els jaciments arqueològics

VISITES AL JACIMENT DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Visites guiades els dissabtes 2 i 16 de juny.
De 10:00 h a 13:30 h. Lloc: Lloma de Betxí (poblat edat del bronze). Punt de trobada: estació
metro La Canyada. Visites comentades al jaciment de l’edat del Bronze de la Lloma de Betxí,
prèvia inscripció per correu electrònic visiteslloma@gmail.com
VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Jornada científica Puntal dels Llops, 2 de juny.
VI Iberfesta Puntal dels Llops, dies 9 i 10 de juny: visites al jaciment, tallers didàctics,
biblioteca infantil, recreacions i Fira dels Ibers.
Organitza: Museu de Prehistòria de València
9:30-13:30h. Visites comentades de dimecres a diumenge. Prèvia concertació per telèfon.
672794404
VISITA AL JACIMENT DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
10:00 a 14:00h i de 18:00 a 20:00h. Visites comentades de dimarts a dissabte. Diumenges i
festius, horari de 10 a 14h. Prèvia concertació per telèfon. 687836545 / 687836717
VISITA AL JACIMENT DE COVA DE BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament Tavernes de la Valldigna
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament.
Més informació en: T. 645 977 022 / 962885264 / visitas@bolomor.com

S
e
i
C
N
à
R
e
N
iTi

ÈN
E VAL

CIA

liol.
de ju
a a l’1 tembre.
ç
r
a
m
se
24 de al 30 de
s
. Del
DE PIC»
d’Elx juliol fin
ic
M
r
USEU
Ò
ò
e
t
C
M
juliol.
DEL HISTÒRIA uI eològic His. Des del 6 d
23 de
ny al
«PRE useu Arq e la Sang
ju
e
d
»
d
l6
Elx, M església
TÒRIA yoria. De
.
,
n
EHIS
mbre
Llíria
A PR u de la Se
L
N
nove
E
la
l 9 de
ONES riarca, Pa
»
a
T
l
D
R
io
S
l
O
«LE del Pat
DE M l 29 de ju
a
STES
De
Alfar
juny.
A, RE de Aspe.
ID
V
U
18 de
É S»
E
LS D maig al
ES D Histórico
E
T
S
S
E
E
e
eo
«R
TR
2d
, Mus
OSAL . Des del
Aspe
A «N
CTIC mpoamor
À
ID
TA D
a Ca
ny
»
MALE , IES Clar
juliol
de ju
ÈNCIA aig al 18 y al 22 de bre.
L
A
V
Aldaia
n
m
A
em
t
ju
e
e
A
d
e
s
N
d
8
e
A
1
2
d
Del 2
. Del
t al 2
M
UBLIC
MuVTIÈTICA REPe la Cultursatemporals. .Del 3 d’agos
d
n
»
S
a
o
io
s
«E
er
ia. Ca
xposic
lavad
Alcúd s. Sala d’e alent «El
v
ie
li
r
o
t
P
o
P
a. Sala
IA
Yátov
OLOGENCIANA»
AL
V
juny
À D’ETN
I
A
T
C
8 de
ILO
LA P maig al 1
.
VALEN
A
V
A
e
l 30 d
MUSEU IXA BL
DEL A ROJA. FAalldigna. D2e2 de juliolmbre
V
l
IX
e la
ny a 9 de sete
«FA
de ju
nes d
l
Taver às. Del 21 e juliol a
d
ny
Alaqu ta. Del 25
de ju
liol
e
FOC» aig al 13 l 15 de ju
I
Barx
A
T
a
m
y
ES
e
n
F
d
ju
E
2
D
e
1
re
. Del
temb
l 16 d
UALS
«RIT la Llarga nguer. De l’11 de se
liol
b
e
a
o
r
l
P
e
io
a
B
l
de ju
L
y al 2
t d’En el 27 de ju
n
e
»
n
ju
A
a
e
ADO»
R
C
nt. D
el 7 d
COLL
GUER
Agulle
RAN assent. D
QUÍN
A
G
O
A
J
DE L ri de Pic
S DE
NICA
cia
RAFIE
ny
«CRÒ Peniten
de ju
OTOG l
F
,
e
A
r
t
il al 3
lio
AD
r
b
ju
Cen
ID
’a
e
L
d
d
B
el 27
CIA O juny al 16
ris. D
ALÈN
e
». To
E
«LA V . Del 14 d
R
G
»
I NE
TURA
Aldaia
LANC
A NA
EN B
DE L
IA
T
C
R
N
O
È
A. L’H juny
«VAL
liol
ÀCTIC
de
A DID el 5 al 17 a l’1 de ju
T
E
L
«MA càrcer. D 8 de juny
1
Suma ida. Del
ix
Bene

D
ÒRIA
IST
H
RE

Prorrogada

INDENTITATS INDÍGENES NORD-AMERICANES
IDENTIDADES INDÍGENAS NORTE-AMERICANAS

27/06/18 - 02/12/18

MuVIM
MuVIM

MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT
MUSEU
DE LA
IL.LUSTRACIÓ I DE LA MODERNITAT
CarrerVALENCIÀ
Quevedo 10
València
Carrer Quevedo 10 València

2 de JUNY dissabte

Taller. «Art japonés»

18:00 h. Lloc: aula didàctica
Passeja per la ciutat de Tòquio a través de la figura del pintor japonés
Hiroshige i confecciona un penell amb forma de peix carpa que et dirà cap a
on va el vent. Dels 5 als 10 anys. Places limitades. Inscripció prèvia.

3 de JUNY diumenge
Taller. «Art japonés»

11:30 h. Lloc: aula didàctica
Passeja per la ciutat de Tòquio a través de la figura del pintor japonés
Hiroshige i confecciona un penell amb forma de peix carpa que et dirà cap a
on va el vent. Dels 5 als 10 anys. Places limitades. Inscripció prèvia.

5 de JUNY dimarts
Taller. «Ikebana»

18:00 h. Lloc: aula didàctica
Aprofitant l’exposició sobre Hiroshige, ens submergirem en la cultura
japonesa de la mà de l’Ikebana, un art floral que es practica des de
l’antiguitat i que recull l’essència de la filosofia budista japonesa, el zen.
Places limitades. Inscripció prèvia.

6 de JUNY dimecres
INAU Inauguració. «Bellesa
GURA 19:30 h. Lloc: sala Parpalló
CIÓ

i joventut»

La necessitat d’ésser eternament joves i semblar sempiternament bells
s’ha convertit en una moderna esclavitud. L’exposició mostra tot allò
que volem extirpar amb la cirurgia estètica: una brutícia que, tot i haver
estat generada pel nostre cos, ens neguem a reconéixer com una part de
nosaltres, perquè és també la història de la nostra decrepitud. Caps de
setmana i festius.

7 de JUNY dijous
Taller. «Ikebana»

18:00 h. Lloc: aula didàctica
Aprofitant l’exposició sobre Hiroshige, ens submergirem en la cultura
japonesa de la mà de l’Ikebana, un art floral que es practica des de
l’antiguitat i que recull l’essència de la filosofia budista japonesa, el zen.
Places limitades. Inscripció prèvia.

Conferència. Marina Garcés. «Nova il·lustració radical»

19:00 h. Lloc: sala d’actes
Autoritarisme, fanatisme, catastrofisme, terrorisme... són algunes de les
cares d’una poderosa reacció antiil·lustrada que domina els relats del
nostre present. Marina Garcés aposta per una nova il·lustració radical, una
actitud de combat contra les credulitats del nostre temps i les seues formes
d’opressió. Festival de Filosofia Avivament. Aforament limitat.

Videocreació. Marta Negre. «Càpsules audiovisuals
sobre pensament»

20:30 h. Lloc: sala d’actes
A través de l’assaig visual, aquest treball explora la naturalesa humana,
posant l’atenció en l’esdevenir de l’home contemporani, marcat per una
forta sensació d’acceleració i de buit. Activitat emmarcada dins del Festival
de Filosofia Avivament. Aforament limitat.

8 de JUNY divendres

Conferència. Ana de Miguel. «Un mundo con rumbo: sin
feminismo no hay revolución»

18:00 h. Lloc: sala d’actes
Sense feminisme no hi ha revolució, però hi ha hagut massa revolucions
sense feminisme. Segons Ana de Miguel, sense conéixer i debatre la visió
feminista de l’ésser humà no es pot fer una transformació social profunda.
Festival de Filosofia Avivament. Aforament limitat.

Taula redona.. «Música de merda. Sobre el bon gust, el
mainstream i els prejudicis musicals»
20:00 h. Lloc: sala d’actes
Música de merda investiga el mal gust i la sensibleria musical a partir d’una
contradicció: per què la persona que més discos ven és de la que més gent
es riu? Festival de Filosofia Avivament. Aforament limitat.

9 de JUNY dissabte

Conferència. Remedios Zafra. «La precariedad y el
trabajo creativo en la era digital»

18:00 h. Lloc: sala d’actes
El entusiasmo és un llibre generacional sobre els que van nàixer a final
del segle xx i van créixer sense èpica, però sí amb expectatives, fins que
la crisi va assentar les bases d’un nou escenari que s’ha fet estructural;
la precarietat i la desil·lusió. Festival de Filosofia Avivament. Aforament
limitat.

Conferència. Juan Arnau. «En la mente del mundo:
filosofía y cultura mental»

20:00 h. Lloc: sala d’actes
Des d’una perspectiva índia en general i budista en particular, pensar millor
és fer un món millor. No cal exercir tantes activitats, l’exercici fonamental
és cultivar la ment. Festival de Filosofia AVIVAMENT. Aforament limitat.

10 de JUNY diumenge

Clausura. «Mostra La Ploma 2018. Festival de cinema
per la diversitat sexual»

19:30 h. Lloc: sala d’actes
Clausura i lliurament dels premis cinematogràfics de la IV edició del festival
Mostra La Ploma, organitzat per Lambda dins de l’Orgull LGTB a València.

15 de JUNY divendres

Homenatge a Milagros Lambert

19:30 h. Lloc: sala d’actes
Presentació de la donació al MuVIM feta per Milagros Lambert, una dona
compromesa amb l’art que ha tingut la seua pròpia trajectòria en el món de
la cultura, alhora que ha preservat el patrimoni artístic familiar. Patrimoni
que reuneix el treball del seu avi, l’arquitecte André-Louis Lambert Perret, i
del seu pare, el gravador André Lambert Jordan. Aforament limitat.

16 de JUNY dissabte

Taller. «Bon estiu, Pare Tosca»

18:00 h. Lloc: aula didàctica
¿Coneixeu el Pare Tosca? Teniu l’oportunitat de saber més sobre ell a
partir de la seua gran obra: el primer plànol de València, que ara s’exposa
en el vestíbul. A través d’una visita interactiva i un taller de manualitats,
aconseguireu sentir-vos grans. Activitat dels 5 al 10 anys. Grup per ordre
d’arribada.

17 de JUNY diumenge

Taller. «Bon estiu, Pare Tosca»

11:30 h. Lloc: aula didàctica
¿Coneixeu el Pare Tosca? Teniu l’oportunitat de saber més sobre ell a
partir de la seua gran obra: el primer plànol de València, que ara s’exposa
en el vestíbul. A través d’una visita interactiva i un taller de manualitats,
aconseguireu sentir-vos grans. Activitat dels 5 al 10 anys. Grup per ordre
d’arribada.

20 de JUNY dimecres

Presentació del llibre La (re)evolución social a través del
cine. Los argumentos cinematográficos en la crisis de la
modernidad, de Esther Marín.
19:30 h. Lloc: sala d’actes
Intervindran: Esther Marín i Vicent Flor

21 de JUNY dijous

INAU Inauguració. «Aigua, fang
GURA 19:30 h. Lloc: sala Alfons Roig
CIÓ

i silencis. La riuà»

Mostra dedicada a la catàstrofe del 1957. No només es parlarà de la riuà,
sinó també de la crisi humanitària immediatament posterior, de les gestions
per a restablir la normalitat i del retorn a una quotidianitat precària. Caps
de setmana i festius.

23 de JUNY dissabte

Visita teatralitzada. «Els espantanens»

18:00 h. Lloc: aula didàctica
Tot el museu es convertirà en un escenari pel qual deambularan diferents
personatges que mostraran els secrets que guarda el museu des que era
un hospital, a l’Edat Mitjana. Els menuts també coneixeran alguns il·lustres
protagonistes de la història moderna de la ciutat. A partir dels 5 anys,
acompanyats d’adults. Places limitades. Inscripció prèvia.

24 de JUNY diumenge

Visita teatralitzada. «Los espantanenes»

12:00 h. Lloc: aula didàctica
Tot el museu es convertirà en un escenari pel qual deambularan diferents
personatges que mostraran els secrets que guarda el museu des que era
un hospital, a l’Edat Mitjana. Els menuts també coneixeran alguns il·lustres
protagonistes de la història moderna de la ciutat. A partir dels 5 anys,
acompanyats d’adults. Places limitades. Inscripció prèvia.

25 i 26 de JUNY dilluns i dimarts
Festival. «Cinema Jove»

10:00 h. Lloc: sala d’actes
Jornades professionals del curtmetratge dirigides a professionals del
sector audiovisual i públic en general organitzat en el marc de Cinema Jove
– Festival Internacional de València.

28 de JUNY dijous

Presentació del llibre La (re)evolución social a través del
cine. Los argumentos cinematográficos en la crisis de la
modernidad, de Esther Marín.
19:00 h. Lloc: Sala Gregori Mayans
Intervindran: Esther Marín, Áurea Ortiz i Anacleto Ferrer

29 de JUNY divendres

Celebració. «Cinqué aniversari de la Revista Makma»

19:30 h. Lloc: pèrgola del MuVIM
La revista d’arts visuals i cultura contemporània Makma celebrarà el seu
aniversari als exteriors del museu amb música i una performance de Lucía
Peiró.

30 de JUNY dissabte

Conversatori i recital. «César Brandon Ndjocu»

19:00 h. Lloc: sala d’actes
L’autor dels poemes El 0 y el 1 i La tierra y la luna —guanyador del programa
televisiu Got Talent— arriba al museu de la mà de l’associació «United
Minds». Entrada lliure fins a completar l’aforament.

6, 7, 9, 10, 11 i 12 de JULIOL
Cinema a l’estiu.

22:00 h. Lloc: exteriors del MuVIM
Els humans som éssers contradictoris, alhora sociables i insociables.
Necessitem els nostres congèneres, però també som inevitablement
egoistes. La unitat bàsica de la sociabilitat humana és la parella, dipòsit de
les meravelles, però també de les misèries de l’ésser humà, i aquest cicle
vol mostrar com ha evolucionat la forma d’entendre-la i viure-la.

6 de juliol
La edad de la inocencia (Martin Scorsese, 1993)
7 de juliol
Pijama para dos (Delbert Mann, 1961)
9 de juliol
Tal como éramos (Sidney Pollack, 1973)

10 de juliol
El declive del imperio americano (Denys Arcand, 1986)
+13
11 de juliol
Her (Spike Jonze, 2013) +12
12 de juliol
Perfectos desconocidos (Álex de la Iglesia, 2017) +12

11 de JULIOL dimecres

INAU Inauguració. «Refugi»
GURA
CIÓ 19:30 h. Lloc: sala Alta

(Tetê Alencar)

Diferents maneres d’expressar el món femení a través de xicotets objectes,
fràgils peces que ens parlen de la delicadesa i la fragilitat, mons menuts
creats dins d’estoigs de joies que fan referència a diferents formes de
relacions de parella. Caps de setmana i festius.

21 de JULIOL dissabte
Gran Nit de Juliol

22:00 Lloc: MuVIM
Amb motiu de la Gran Fira de Juliol, el MuVIM obrirà les seues portes fins a
les dues hores de la matinada, perquè els visitants més noctàmbuls puguen
combatre la calor amb altes dosis de cultura refrescant. Algunes activitats
poden tenir l’aforament limitat.

CINEMA A L’ESTIU
6, 7, 9, 10, 11 i 12 de juliol del 2018

MuVIM

Parelles

Noves i velles
maneres de resoldre

La insoluble sociabilitat
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La fantasia de la
història feminista

Els amos del món.

Joan Wallach Scott

Hayek, Friedman i el
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neoliberal

Adés&Ara, 2

Daniel Stedman Jones
Adés&Ara, 3

Tirant lo Blanc
Joanot Martorell
Biblioteca Autors Valencians, 65

Poemes inèdits
Joan Fuster
Poesia, 30

Antologia de poetes
valencians del segle
XIV al XIX
Biblioteca Autors Valencians, 66

L’univers literari de les
escriptores valencianes
dels segles XVI-XVIII
María de los Ángeles Herrero
Estudis Universitaris, 152

SUMACÀRCER
QUARTELL
Montesa

29, 30 de juny i 1 de juliol
dates per determinar

28, 29 i 30 de setembre

VALÈNCIA CIUTAT

19, 20 i 21 d’octubre

Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament

sarc
servei d’assistència
i recursos culturals

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565.
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746
Visites concertades per a grups entre setmana, de dimarts a divendres.
Prehistòria: Tel. 963 883 579 – Etnologia: Tel. 963 883 578 (horari de
concertació de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 h).
www.museuvalenciaetnologia.org · www.museuprehistoriavalencia.es
Horari: oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h.

MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT
C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
www.muvim.es · informacion.muvim@dival.es
Llibreria Dadá. Tel. 963 515 138
Horari: de dimarts a dissabte, de 10 a 14h, i de 16 a 20h.
Diumenges, de 10 a 20 h.

Tarifa
Entrada general: 2 euros
Tarifa reduïda: 1 euro [Grups de 10 o més persones i estudiants acreditats].
Entrada gratuïta dissabte, diumenge i festius.
Entrada gratuïta per a discapacitats, jubilats, famílies nombroses, aturats,
etc. Consulteu detalls en taquilla o en la web de cada museu.
L’entrada única permet l’accés als tres museus: Museu de Prehistòria de
València, Museu Valencià d’Etnologia i MuVIM.
Aquesta programació pot estar subjecta a canvis d’última hora. És recomanable consultar la programació actualitzada de cada museu o servei.
Distribució del fullet ACUDIM: acudim@dival.es
Edición disponible también en castellano en: www.dival.es/acudim

El paper d’aquest fullet procedeix d’explotacions de fusta sostenible, acreditades pel segell PEFC

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

