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4 de MAIG, dissabte

Visites guiades. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»

11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix amb un arqueòleg els pobles atlàntics del nord-oest de la península
des del 1500 aC, i els contactes amb el mediterrani fins a l’època romana.

Taller. «Entrellaçant cultures»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
A partir de l’exposició de Galaics, coneixerem aquesta cultura i farem una torca,
peça amb forma de collaret, entrellaçant fils metàl·lics, teixint una peça única.

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

5 de MAIG, diumenge
Biblioteca infantil

Dediquem maig al període més revolucionari de la història de la humanitat.
Animació lectora a les 10:30 h i 13:00 h. «Pensat i fet: hui va de contes!»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «Entrellaçant cultures»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
A partir de l’exposició de Galaics, coneixerem aquesta cultura i farem una torca,
peça amb forma de collaret, entrellaçant fils metàl·lics, teixint una peça única.

Teatre infantil. Amadeo i el somni musical

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Actuando Entucole
Amadeo s’avorreix en classe de música, diu que no val per a res i es porta fatal.
Un somni li canviarà la vida, i coneixerà compositors com Mozart o Beethoven.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions: «Prietas
las filas. Vida quotidiana i franquisme» i «La república de les Falles».

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. «A jugar amb la fotografia!»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Convidem els xiquets i les xiquetes perquè s’inicien en la fotografia.
Descobrirem aspectes com l’enquadrament, el punt de vista, la llum, etc..

9 de MAIG, dijous

Cicle Café i Antropologia. «El duelo revelado. La vida social
de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo»
Jorge Moreno Andrés, doctor en Antropologia Social i Cultural
18:00 h. Lloc: biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia
Cicle d’actes de l’exposició «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme».

Etnomusic 2019. Concert Uxia. Uxia-O (Galícia)
20:15 h. Lloc: al pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

11 de MAIG, dissabte

Visites guiades. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»

11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix amb un arqueòleg els pobles atlàntics del nord-oest de la península
des del 1500 aC, i els contactes amb el mediterrani fins a l’època romana.

Taller. «Entrellaçant cultures»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
A partir de l’exposició de Galaics, coneixerem aquesta cultura i farem una torca,
peça amb forma de collaret, entrellaçant fils metàl·lics, teixint una peça única.

Cant Valencia d’Estil.
Homenatge a Maria Jesús Enguix, Mari d’Aldaia

18:00 h. Lloc: saló Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

12 de MAIG, diumenge
Biblioteca infantil

Dediquem maig al període més revolucionari de la història de la humanitat.
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Terres que alimenten: el
naixement de l’agricultura»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «Entrellaçant cultures»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
A partir de l’exposició de Galaics, coneixerem aquesta cultura i farem una torca,
peça amb forma de collaret, entrellaçant fils metàl·lics, teixint una peça única.

Circ. Kanijo Circus

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per A LA LLUNA, art i entorn
Kanijo es reinventa amb el seu nou espectacle que agradarà als nens i als
no tan nens. Barrets, pilotes, equilibris en taula-corró i fins a una vaca rosa!

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

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

Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions: «Prietas
las filas. Vida quotidiana i franquisme» i «La república de les Falles».

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»

12:00 h. 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. «Popul-Art!»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els taulellets són una manifestació d’art popular. En els plafons s’amaguen
objectes, personatges… Vols crear el teu personatge de taulellet?

Concert. UTEM Escola de Música
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

14 de MAIG, dimarts

Bibliotertúlia. «Arqueologia de fosses i trinxeres»
19:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria

16 de MAIG, dijous

Presentació de llibre La música popular de Vicent Torrent.
19:00 h. Lloc: al pati. Organitza: Institució Alfons el Magnànim
Participants: Vicent Torrent, Jordi Reig i Vicent Flor.

Etnomusic 2019. Concert d’Aljub. (València)

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

18 de MAIG, dissabte

Dia Internacional i Nit Europea dels Museus

«Galaics i Ibers, dos pobles entre dos mars»
11:00 -13:00 h / 22:00 -1:00 h. Lloc: Museu de Prehistòria de València
Visites comentades, visites de descoberta, tallers didàctics, animacions i
jornada enogastronòmica per a celebrar el Dia i la Nit Internacional dels
Museus. Per la nit, activitats especials a les sales i patis del Museu al voltant
de l’exposició «Galaicos, un pobo entre dous mundos».

Visites guiades. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»

11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix amb un arqueòleg els pobles atlàntics del nord-oest de la península
des del 1500 aC, i els contactes amb el mediterrani fins a l’època romana.

Taller. «Dones en la cultura galaica»

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

Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

Concert. Cordes espai educatiu
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

19 de MAIG, diumenge
Biblioteca infantil

Dediquem maig al període més revolucionari de la història de la humanitat.
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Un rebost amb potes: la carn
i la llet a la porta de casa»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «Dones en la cultura galaica»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

Teatre infantil. Entrepans i vinyetes

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Juja Teatre
Un viatge per a ensenyar els xiquets i les xiquetes categories artístiques: cine,
música, teatre, pintura i escultura. Tot a través de la creativitat i l’humor!.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions: «Prietas
las filas. Vida quotidiana i franquisme» i «La república de les Falles».

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. «Popul-Art!»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els taulellets són una manifestació d’art popular. En els plafons s’amaguen
objectes, personatges… Vols crear el teu personatge de taulellet?

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

23 de MAIG, dijous

Etnomusic 2019. Concert de Pep Gimeno Botifarra i d’Ahmed
Touzani. De banda a banda del Meditarrani (València-Marroc)
20:15 h. Lloc: al pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

25 de MAIG, dissabte

Visites guiades. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»

11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix amb un arqueòleg els pobles atlàntics del nord-oest de la península
des del 1500 aC, i els contactes amb el mediterrani fins a l’època romana.

Taller. «Dones en la cultura galaica»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

Concert. Associació Cultural Rondalla La Tornada
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

26 de MAIG, diumenge
Biblioteca infantil

Dediquem maig al període més revolucionari de la història de la humanitat.
Animació lectora a les 10:30 h i 13:00 h. «La ceràmica, quin gran invent!»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «Dones en la cultura galaica»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

Màgia escènica. Imaginamàgia

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Magicmazo
Enfocat a xiquets i xiquetes que són els protagonistes i que participaran amb
el mag en una hora carregada de rialles, màgia i, sobretot, d’imaginació.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions: «Prietas
las filas. Vida quotidiana i franquisme» i «La república de les Falles».

Visites a la carta. «Història dels diners»

12:00 h. 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. «Popul-Art!»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els taulellets són una manifestació d’art popular. En els plafons s’amaguen
objectes, personatges… Vols crear el teu personatge de taulellet?

Concert. Coral Harmonia Polifònica
Campanya Retrobem la Nostra Música
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

29 de MAIG, dimecres

Conferència «Habitar Galicia en la Edad de Hierro: las
casas del fin del mundo»

Parlant de… «Galaicos. Un pobo entre dous mundos»
Organitza: Museu de Prehistòria de València
19:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
A càrrec de Xurxo Ayán, investigador a l’Institut de Història Contemporània
de la Universitat Nova de Lisboa.

30 de MAIG, dijous

Etnomusic 2019. Concert de Marcelo Mercadante Sexteto.
La llave (Argentina)
20:15 h. Lloc: al pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

1 de JUNY, dissabte

Jornades de folklore a València

16:30: Conferència sobre la cintería
17:30: Conferència sobre els espolins de la Casa Garín
18:30: Taula rodona: La indumentària en els grups de danses
Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

Visites guiades. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»

11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix amb un arqueòleg els pobles atlàntics del nord-oest de la península
des del 1500 aC, i els contactes amb el mediterrani fins a l’època romana.

Taller. «Dones en la cultura galaica»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

2 de JUNY, diumenge
Biblioteca infantil

Lema del mes: I arriben les innovacions: el Neolític
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Les novetats també arriben
a l’art: l’art llevantí!»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «Dones en la cultura galaica»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

Titelles. Història de Titella

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Edu Borja, Teatre de Titelles
Un titellaire enamorat de la seua professió ens introdueix en el teatre amb
personatges de diferents països que cobren vida amb un gran sentit de l’humor.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions: «Prietas
las filas. Vida quotidiana i franquisme» i «La república de les Falles».

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. «Popul-Art!»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Els taulellets són una manifestació d’art popular. En els plafons s’amaguen
objectes, personatges… Vols crear el teu personatge de taulellet?

Concert. Agrupació Coral Jesús-Maria de València
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

4 de JUNY, dimarts

Concert. Coral Santa Maria del Mar de València
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

5 de JUNY, dimecres

Conferència. «Gris, blau, rosa: l’educació de les dones
en el franquisme».

Cicle d’actes de l’exposició «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme»
19:30 h. Lloc: sala d’exposicions. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Carmen Agulló, professora titular de la Universitat de València.
INAU Exposició. Jarque la càmera i la vida
GURA
CIÓ
20:00 h. Lloc: Sala X. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

6 de JUNY, dijous

Etnomusic 2019. Concert de Hamsa Hamsa. (Els Balcans)
20:15 h. Lloc: al pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

8 de JUNY, dissabte

Visites guiades. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»

11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix amb un arqueòleg els pobles atlàntics del nord-oest de la península
des del 1500 aC, i els contactes amb el mediterrani fins a l’època romana.

Taller. «Dones en la cultura galaica»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi
havia guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes
al taller.

Entrega de premis del Grup de Danses El Forcat 2019
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
13:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim i patis

9 de JUNY, diumenge
Biblioteca infantil

Lema del mes: Hi arriben les innovacions: el Neolític
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «La roda, la corbella,
l’aixada...: ara vivim millor»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «Dones en la cultura galaica»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi
havia guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes
al taller.

Teatre Infantil. Magic Experience

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Jammes Garibo
Espectacle màgic, molt visual, amb foc, aparicions, desaparicions,
levitacions, fugues, metamorfosi... per un dels millors mags d’Espanya.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions:
«Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme», «La república de les Falles»
i «Francesc Jarque, fotògraf».

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»

12:00 h. 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. «RecomponDrets Humans»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Mitjançant el collage, desconstruirem materials amb missatges i estereotips i
construirem coses «recomponent els drets humans».

13 de JUNY, dijous

Etnomusic 2019. Concert. Las damas de la canción árabe
20:15 h. Lloc: al pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

15 de JUNY, dissabte

Visites guiades. «Galaicos: un pobo entre dous mundos»

11:00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix amb un arqueòleg els pobles atlàntics del nord-oest de la península
des del 1500 aC, i els contactes amb el mediterrani fins a l’època romana.

Taller. «Dones en la cultura galaica»

12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

Concert. Coral El Micalet

18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

16 de JUNY, diumenge
Biblioteca infantil

Lema del mes: Hi arriben les innovacions: el Neolític
Animació lectora a les 10:30 h i 13:00 h. «Visitem un campament neolític»
10:00 h – 14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «Dones en la cultura galaica»

11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Què sabem de les dones en la cultura galaica? Quin paper van jugar? Hi havia
guerreres? Tractarem de respondre o plantejar aquestes preguntes al taller.

Teatre Infantil. Titellet

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per Artics
Titelleta i Titellet tenen un amiguet, el cofret Treballet Bon Treballet, que els
lleva la set, la fam i el fred, i on guardaven un secret...

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors i les conservadores del museu a les
exposicions: «Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme», «La república
de les Falles» i «Francesc Jarque, fotògraf».

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. «RecomponDrets Humans»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Mitjançant el collage, desconstruirem materials amb missatges i estereotips i
construirem coses «recomponent els drets humans».

Concert. Cor de Campanar

18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

18 de JUNY, dimarts

Espectacle Poeticomusical Homenatge a García Lorca
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

20 de JUNY, dijous

Etnomusic 2019. Concert La Banda Morisca. Gitana mora
(Andalusia)
20:15 h. Lloc: al pati. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia

22 de JUNY, dissabte

Concert. Coral Polifònica Scholapiarum
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

23 de JUNY, diumenge

Concert. Presentació del CD Teleman Paris Quartet, pel
grup Esemble Melante
11:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Teatre Infantil. Don Quijote de la Mancha

11:30 h – Castellà. Lloc: al pati. Per Amimic Teatre
Una obra infantil i juvenil amb actors i titelles en clau de comèdia on ens
acostem a la mirada d’un «boig», el Quixot.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions:
«Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme», «La república de les Falles»
i «Francesc Jarque, fotògraf».

Tallers didàctics. «RecomponDrets Humans»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Mitjançant el collage, desconstruirem materials amb missatges i estereotips i
construirem coses «recomponent els drets humans».

Concert. Coral Polifònica de l’Agrupació Musical La
Lírica de Silla
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

29 de JUNY, dissabte

Concert. Orfeó Gregorio Gea

18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

30 de JUNY, diumenge

Tocant el cel. Trobada de muixerangues
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim i patis.

Contacontes. De contes, llegendes i altres coses que
porte en la maleta

11:30 h – Valencià. Lloc: al pati. Per El Gran Jordiet
La llegenda de Sant Jordi explicada amb «coses que tenia per casa», dins
d’una antiga maleta de records, de contes tradicionals i algun àlbum il·lustrat.

Visites guiades. «Descobreix el Museu»

11:30 i 12:30 h. Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
Visites guiades fetes pels conservadors del museu a les exposicions:
«Prietas las filas. Vida quotidiana i franquisme», «La república de les Falles»
i «Francesc Jarque, fotògraf».

Tallers didàctics. «RecomponDrets Humans»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Mitjançant el collage, desconstruirem materials amb missatges i estereotips i
construirem coses «recomponent els drets humans».

EXPOSICIÓ TEMPORAL
28 de MARÇ - 1 de SETEMBRE de 2019

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
c/ Corona, 36 - 46003 València
www.museuprehistoriavalencia.es
Segueix-nos en:
Organitza:

EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓ
MUSEU VALENCIÀ
VALENCIÀ
D’ETNOLOGIA
05 JUNY 2019
29 SETEMBRE
SETEMBRE

www.museuprehistoriavalencia.es

VisitA Els
jaciments arqueològics
VISITES AL JACIMENT DE LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA)
Dissabtes 13 d’abril, 4 de maig i 1 de juny De 10:00 h a 13:30 h. Lloc: Lloma de Betxí
(poblat de l’edat del bronze). Punt de trobada: estació de metro de la Canyada. Visita comentada al jaciment de l’edat del Bronze de la Lloma de Betxí. Inscripció en visiteslloma@
gmail.com

VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València 9:30 h -14h. Visites comentades de dimecres
a diumenge. Prèvia concertació per telèfon. 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es.
VII Iberfesta Olocau: La llegenda de Nauiba. 8 i 9 de juny. Visita al jaciment, tallers
didàctics, biblioteca infantil, recreacions i Fira dels ibers

VISITA AL JACIMENT DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. De 10:30 h a 14:00h i de 16:00 h a 18:00h.
Visites comentades de dimarts a dissabte. Diumenges i festius, de 10:30 h a 14:00 h
Prèvia concertació per telèfon. 687 836 545 / 687 836 717

VISITA AL JACIMENT DE LA COVA DEL BOLOMOR (TAVERNES DE LA VALLDIGNA)
Organitza: Museu de Prehistòria de València / Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
Visites guiades organitzades per l’Ajuntament els dies 7 i 21 d’ abril, 5 i 19 de maig i 2 i 15
de juny a les 11:00 h. Més informació en els telèfons 645 977 022 / 962 885 264 / visitas@
bolomor.com. Jornades XXX aniversari de la investigació en la Cova del Bolomor: La
tecnologia Neanderthal, 10, 11 i 12 de maig. Conferències, actuacions, tallers i visites
al jaciment.
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2 de MAIG, dijous

Clàssics del cinefòrum. La caza (Saura, 1966)

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. La pel·lícula
de Saura proposava una metàfora fílmica de l’enfrontament polític que va
desembocar en la Guerra Civil Espanyola. Presentada per Juan Rodríguez
Teruel, professor de Ciència Política (UV) i editor d’Agenda Pública.

3 de MAIG, divendres

Lliurament dels Premis Llibertat d’Expressió 2019

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
En el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, la Unió de Periodistes
Valencians lliurarà els trenta-huitens Premis Llibertat d’Expressió, que
enguany guardonaran Jamal Khashoggi, periodista saudí assassinat a
l’ambaixa del seu país a Istanbul, i els periodistes d’El Diario de Mallorca i
les delegacions balears de les agències de notícies Europa Press i EFE a qui
es requisaren mòbils, documentació i portàtils.

4 de MAIG, dissabte

Taller infantil. «Tots els colors del Cabanyal»

18:00 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Silleras («Fragments») retrata la identitat d’el
Cabanyal, que ha vist la seua existència amenaçada durant anys. En el taller
els menuts coneixeran més de prop la seua història i tots els colors de la
vida del barri i la seua gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada
(màxim 25 xiquets).

5 de MAIG, diumenge

Taller infantil. «Tots els colors del Cabanyal»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Silleras («Fragments») retrata la identitat d’el
Cabanyal, que ha vist la seua existència amenaçada durant anys. En el taller
els menuts coneixeran més de prop la seua història i tots els colors de la
vida del barri i la seua gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada
(màxim 25 xiquets).

Concert. Daniel Lumbreras

13:00 h. Lloc: Exteriors del MuVIM
Concert del cantautor i compositor Daniel Lumbreras, dins de la sisena
edició del Festival 10 Sentits. Lumbreras és un talent emergent que pinta
i composa cançons en un idioma inventat. Perquè de vegades el més
important no és allò que es diu sinó com es diu. O es canta.

6 de MAIG, dilluns

Cinema i debat. Manchester frente al mar (2016)

17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Lee Chandler, un solitari encarregat del manteniment d’edificis a Boston, es
veu obligat a tornar al seu poble natal i a enfrontar-se a un passat del que
volia fugir. Òscar 2016 al millor actor (Casey Affleck) i guió original. Projecció
emmarcada dins del XII Cicle de Cinema Intergeneracional. Aforament
limitat.

9 de MAIG, dijous

Clàssics del cinefòrum. Muerte en Venecia (Visconti,
1971)

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. La pel·lícula de
Visconti, inspirada en la novel·la homònima de Thomas Mann, és la mostra
més reeixida del cine preciosista del director. Presentada per Joan Carles
Martí, cap de Cultura del diari Levante-EMV.

11 de MAIG, dissabte

Taller infantil. «Els planetes i la lluna a la palma de la
mà»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller d’astronomia per als més menuts de la casa i posterior observació de
la lluna amb un telescopi de veritat. Els pares poden acompanyar-nos en la
sessió. De 6 a 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

12 de MAIG, diumenge

Taller infantil. «La factoria del cartell modern»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Dubón va ser un dels grans cartellistes de la època de la República espanyola.
Els xiquets i les xiquetes faran els seus propis cartells anunciadors amb la
tècnica del collage i del decoupage. Grup per ordre d’arribada. De 6 a 12
anys.

13 de MAIG, dilluns

Curs. «Història de la música»

17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura del seu temps, concebut per a
descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants de la història.
Només prèviament inscrits.

15 de MAIG, dimecres

Taller infantil. «Art contra la violència»

11:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller dins de les activitats que la sisena edició del Festival 10 Sentits. En
conjuminar les disciplines de la dansa, la performance i les arts plàstiques,
xiquets i xiquetes aprendran a fer servir l’art contra la violència. Una
violència que tot ésser humà porta a dins. També els més menuts.

Curs d’iniciació al cinema

18:30 h. Lloc: Aula didàctica o Sala d’actes
En aquest curs resseguirem la història del cinema des del seu naixement
fins a l’actualitat. Places limitades. Reserves telefonant al 963 883 730.

16 de MAIG, dijous

Clàssics del cinefòrum. Amarcord (Fellini, 1973)

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. Amb el retrat
cinematogràfic de les vivències que experimenten els habitants d’un poblet
menut d’Itàlia al llarg dels anys, Fellini va confegir una obra mestra del
cinema. Presentada per Ramón Alfonso, crític de cinema. Entrada lliure.

17 de MAIG, divendres
Jornades. «Expresarte»

11:00 h. Lloc: Sala d’actes
Trobada entre agents de diferents àmbits i sectors relacionats amb l’art,
entés com a eina d’acció i transformació social.

18 de MAIG, dissabte

Dia Internacional i Nit Europea dels Museus

10:00 h. Lloc: Tot el museu
El museu ha preparat una programació especial per a tots els públics que
inclourà tallers, contactes, espantanens, visites guiades a les exposicions i
visites temàtiques a la maqueta. Fins a les dos de la matinada.

Presentació. Sóc perquè som

12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Estrena a València del documental Sóc perquè som, coproduïda per
l’Associació Sura i Naniwa, que forma part del programa d’educació
emocional basat en l’Aprenentatge servei: aprendre un contingut teòric i
portar-lo a la pràctica en benefici de la societat per a apoderar els i les
joves. Aforament limitat.

19 de MAIG, diumenge

Visita teatralitzada. «Els espantanens al MuVIM»

11:00 h. Lloc: Tot el museu
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 fins a l’actualitat. Una visita espantosament
divertida. Des dels 5 anys. Places limitades. Inscripcions en el 963 883 730.

Dansa. Budapest Dance Theatre

12:00 h. Lloc: Sala d’actes
La Budapest Dance Theatre és una de les companyies de dansa
contemporània més grans i influents de l’Europa de l’est. En aquest
espectacle, «Boundless», que s’emmarca dins del Festival 10 Sentits,
el coreògraf Peter Juhasz explora els límits del moviments i les eines no
verbals d’expressió de l’individu. Fins a completar l’aforament.

Contacontes. «Prodigis del MuVIM»

12:30 h. Lloc: Exteriors de l’edifici
La família dels «Prodigis del MuVIM» cobra vida en aquest contacontes ple
d’història i diversió. Les seues històries familiaritzen els més menuts amb
les idees de tolerància i respecte a la diversitat. Accés lliure.

22 de MAIG, dijous

Curs d’iniciació al cinema

18:30 h. Lloc: Aula didàctica o Sala d’actes
En aquest curs resseguirem la història del cinema des del seu naixement
fins a l’actualitat. Places limitades. Reserves telefonant al 963 883 730.

23 de MAIG, dijous

Clàssics del cinefòrum. La soledad del corredor de fondo
(Richardson, 1962)

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. La pel·lícula de
Richardson esdevingué un clàssic del Free Cinema anglés dels seixanta.
Presentada per Joaquín Vallet, crític de cinema.

25 de MAIG, dissabte

Taller infantil. La factoria del cartell modern

18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Dubón va ser un dels grans cartellistes de la època de la República espanyola.
Els xiquets i les xiquetes faran els seus propis cartells anunciadors amb la
tècnica del collage i del decoupage. Grup per ordre d’arribada. De 6 a 12
anys.

26 de MAIG, diumenge

Taller infantil «Lettering. L’art de pintar lletres»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Amb retoladors de punta de pinzell, aprendrem a fer lletra dibuixada sobre
cartolines. I els participants s’enduran a casa un cartell amb les nostres
frases o noms dibuixats. Grup per ordre d’arribada. De 6 a 12 anys.

Concert.
«Hui i ahir. Música per a trompa i piano»

12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Concert a càrrec de Javier Bonet (trompa) i Miriam Gómez (piano). Entrada
lliure però aforament limitat. Les entrades començaran a repartir-se una
hora abans de l’inici. Es recomana arreplegar-les amb antelació suficient.

27 de MAIG, dilluns

Curs. «Història de la música»

17:00 h. Lloc: Sala d’actes
Un recorregut apassionant per la cultura del seu temps, concebut per a
descobrir i conéixer els pintors i els músics més importants de la història.
Només prèviament inscrits.

30 de MAIG, dijous

Clàssics del cinefòrum. Besos robados (Truffaut, 1968)

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. Besos robados és
potser la més alegre pel·lícula de Truffaut. Un cant d’amor al cinema i a la
vida. Presentada per Ramón Alfonso, crític de cinema.

1 de JUNY, dissabte

Taller infantil. «Tots els colors del Cabanyal»

18:00 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Silleras («Fragments») retrata la identitat d’el
Cabanyal, que ha vist la seua existència amenaçada durant anys. En el taller
els menuts coneixeran més de prop la seua història i tots els colors de la
vida del barri i la seua gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada
(màxim 25 xiquets).

2 de JUNY, diumenge

Concert. Torna Flamenclàssic. «Art i tacó»

12:00 h. Lloc: Sala d’actes
Atés l’èxit de públic assolit en l’últim concert, torna al MuVIM esta nova
proposta musical i coreogràfica d’«En clave de Clot» que incideix en la
idea de mestissatge musical entre cant i ball flamenc i música clàssica.

Aforament limitat. Les entrades començaran a repartir-se una hora abans
de l’inici al Punt d’Informació del museu. Es recomana arreplegar-les amb
antel·lació suficient.

Taller infantil. «Tots els colors del Cabanyal»

18:00 h. Lloc: Aula didàctica
L’exposició de Laura Silleras («Fragments») retrata la identitat d’el
Cabanyal, que ha vist la seua existència amenaçada durant anys. En el taller
els menuts coneixeran més de prop la seua història i tots els colors de la
vida del barri i la seua gent. Dels 6 als 12 anys. Grup per ordre d’arribada
(màxim 25 xiquets).

5 de JUNY, dimecres

Clàssics del cinefòrum. El séptimo sello (Bergman, 1956)

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. El séptimo sello
és una al·legoria intemporal de l’angoixa existencial que sempre acompanya
uns humans que mai no poden deixar d’interrogar-se pel sentit de la seua
vida. Presentada per Ramón Alfonso, crític de cinema. Entrada lliure.

6 de JUNY, dijous

Festival Avivament. Conferència de Javier Gomà

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Conferència inaugural de la tercera edició del Festival de Filosofia Avivament,
organitzat per l’associació València Pensa i el MuVIM. El filòsof Javier Gomá
parlarà, presentat per Manolo Borràs (editor de Pre-Textos), de la seua
«Tetralogía de la ejemplaridad». Entrada lliure.

7 de JUNY, divendres

Festival Avivament. Conferència «Ética para millenials»

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
La professora de la Universitat de La Laguna, María José Guerra Palmero,
impartirà una conferència sobre la forma i manera d’aconseguir la «libertad
y felicidad en tiempos de precariedad». Entrada lliure.

Festival Avivament. «És el feminisme el marxisme del
segle XXI?»
20:00 h. Lloc: Sala d’actes
Taula redona en la qual conversaran l’escriptora Cristina Fallarás i Jesús
García Cívico, moderats per María Tomás (València Pensa). Entrada lliure.

8 de JUNY, dissabte

Festival Avivament. Conferència d’Eurídice Cabañes

18:00 h. Lloc: Sala d’actes
La filòsofa valenciana Eurídice Cabañes, especialitzada en filosofia de la
tecnologia, impartirà una conferència amb el títol «El aprendizaje en juego:
tecnoludismo para el pensamiento crítico». Entrada lliure.

Taller infantil. «Els planetes i la lluna a la palma de la
mà»
18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Taller d’astronomia per als més menuts de la casa i posterior observació de
la lluna amb un telescopi de veritat. Els pares poden acompanyar-nos en la
sessió. De 6 a 14 anys. Grup per ordre d’arribada.

Festival Avivament. Taula redona. «La resistència íntima»

20:00 h. Lloc: Sala d’actes
Conversa entre els filòsofs Vicente Sanfélix (Universitat de València) i
Josep Maria Esquirol (Universitat de Barcelona) sobre la possibilitat d’una
resistència íntima en un món que encalça tots els racons de l’existència de
l’individu.

9 de JUNY, diumenge

Taller infantil «Lettering. L’art de pintar lletres»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Amb retoladors de punta de pinzell aprendrem a fer lletra dibuixada sobre
cartolines. I els participants s’enduran a casa un cartell amb les nostres
frases o noms dibuixats. Grup per ordre d’arribada. De 6 a 12 anys.

12, 13 i 18 de JUNY

Curs. «Com fer i presentar un reportatge fotogràfic»

17:30 h. Lloc: Aula didàctica o Sala d’actes
En el curs —impartit per Emilio Martí— s’ensinistrarà els participants
perquè aprenguen a fer un assaig fotogràfic. El curs inclou una part pràctica.
L’activitat s’emmarca dins del Projecte Fragments. Places limitades. Es pot
reservar plaça telefonant al 963 883 730.

13 de JUNY, dijous

Clàssics del cinefòrum. Aguirre o la cólera de Dios
(Herzog, 1972)

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. El cinema de
l’alemany Werner Herzog, va atényer en aquesta pel·lícula, interpretada per
Klaus Kinski, una de les seues cimeres. Presentada pel crític de cinema
Carlos Losilla.

15 de JUNY, dissabte

Taller infantil. «Fes un fanzine del MuVIM»

18:00 h. Lloc: Aula didàctica
Després de fer una visita didàctica y lúdica per les diferents exposicions,
els xiquets i les xiquetes crearan una revista gràfica i còmica de la seua
experiència en el museu, a través de collage, dibuixos i fotografies. Durada:
2 hores. Edat de 5 a 15 anys. Grup per ordre d’arribada.

16 de JUNY, diumenge

Taller infantil. «Fes un fanzine del MuVIM»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Després de fer una visita didàctica y lúdica per les diferents exposicions,
els xiquets i les xiquetes crearan una revista gràfica i còmica de la seua
experiència en el museu, a través de collage, dibuixos i fotografies. Durada:
2 hores. Edat de 5 a 15 anys. Grup per ordre d’arribada.

5, 6, 8, 9, 10 i 11 de JULIOL
Cinema a l’estiu. De la felicitat

22:00 h. Lloc: Pèrgola del MuVIM
Un any més, torna el cinema a l’estiu en el MuVIM. El cicle projectarà
pel·lícules en les quals els personatges percacen una felicitat que se’ls
acaba esmunyint de les mans.

Davantals vivencials
MARIA JOSE PLANELLS

VITRALL DEL MUVIM
05/03/2019
03 1 1 2019
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Organitza:

Col·laboren:

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.
Les activitats del centre podran ser suspeses en funció de les alertes meteorològiques L’horari de les activitats pot modificar-se per imprevistos. Els
canvis i la informació actualitzada es comunicaran a través de la pàgina web
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

