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MUSEU DE PREHISTÒRIA
DE VALÈNCIA

El SIP i el Museu de Prehistòria conserven gran part del llegat material
dels pobles que van ocupar el territori valencià, des de l’origen de la
humanitat fins al món visigot. El museu desenvolupa la seua programació anual amb projectes acadèmics, expositius i educatius al voltant de
l’arqueologia i a l’abast de la societat.

MUSEU VALENCIÀ
D’ETNOLOGIA

El Museu Valencià d’Etnologia estudia i difon el patrimoni material i
immaterial de les societats tradicionals valencianes i és un espai de
diàleg i difusió de les cultures del món. A la seua seu realitza exposicions, tallers, concerts, conferències, presentacions de llibres, cicles
de cinema, etc.

1 de SETEMBRE, diumenge

Contacontes. De micos, princeses, mosquits i altres
poemes divertits

Contes per al nou mil·lenni
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
La poesia és divertida! Coneixerem la fabulosa aventura d’un papu i una
princesa horrorosa (o potser era l’horrorosa aventura d’un papu i una
princesa fabulosa?), ens riurem amb una mona que sempre escolta els
consells destrellatats dels seus amics i també amb altres personatges
que ens faran gaudir de la poesia d’una manera diferent. Tot amb diverses
propostes de dramatització i una escenografia acurada, i disfresses,
titelles, màscares, música, etc.

8 de SETEMBRE, diumenge
Música. Jazzeant amb nens

Sedajazz
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
La música és capaç de generar un ventall ampli de sensacions en les
persones; el que mai no suscitarà, ni en grans ni en menuts, és la
indiferència. Això ho saben molt bé els integrants del col·lectiu Sedajazz
que, fa uns anys, van decidir ampliar la seua labor didàctica i crear
Jazzeant amb nens, una iniciativa pensada perquè els xiquets de fins a
12 anys s’apropen a diferents ritmes musicals tan diversos com el jazz, el
swing, el reggae, la salsa o la bossa nova i que ho facen a través de l’oïda,
el joc i l’experimentació.

Tallers didàctics.
«Objectes passats i presents. La botija»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia inicia una sèrie de tallers per a donar
a conéixer els objectes tradicionals del nostre passat més recent. Un
exemple d’això és la botija, molt més que un recipient per a conservar-hi
l’aigua fresca i un referent cultural en la nostra comunitat. En cada lloc, la
botija pot canviar la seua forma o decoració. Per això, et convidem a fer-ne
una reinterpretació lliure i actual. Vine i fes la teua botija.

14 de SETEMBRE, dissabte

Visites a la carta. «Societats prehistòriques»

11:00 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.

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs de taula»
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Saps que feien els xiquets i les xiquetes a l’escola i amb quins jocs s’hi
divertien? Aprendrem sobre la cultura romana i, a més, farem el nostre
joc de taula, per a endur-nos-el a casa i jugar en família.

Concert. Grup de danses Sargantana
17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

15 de SETEMBRE, diumenge
Biblioteca infantil

«Extraordinàries cultures a la vora de grans rius»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Mesopotàmia, un poble
entre dos rius »
10:00 h–14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs de taula»
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Saps que feien els xiquets i les xiquetes a l’escola i amb quins jocs s’hi
divertien? Aprendrem sobre la cultura romana i, a més, farem el nostre
joc de taula, per a endur-nos-el a casa i jugar en família.

Teatre infantil. El Petit Príncep

Amimic teatre
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
Seguint la mateixa línia que Antoine de Sant-Exupéry, el nostre aviador es
troba perdut enmig del Sàhara, amb l’aigua justa per a huit dies, perquè
se li havia trencat alguna cosa en el motor. Gràcies a ell coneixem el Petit
Príncep, jove, dolç i molt divertit, que ens conta com un dia va abandonar
la seua flor per a conéixer uns altres planetes... Obra de teatre amb actors
i titelles plena d’amor i tendresa, amb deu personatges que ens faran riure
i en la qual, ni els xiquets ni els adults es quedaran impassibles.

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.
«Objectes passats i presents. La botija»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia inicia una sèrie de tallers per a donar a
conéixer els objectes tradicionals del nostre passat més recent. Un exemple
d’això és la botija, molt més que un recipient per a conservar-hi l’aigua
fresca i un referent cultural en la nostra comunitat. En cada lloc, la botija
pot canviar la seua forma o decoració. Per això, et convidem a fer-ne una
reinterpretació lliure i actual. Vine i fes la teua botija.

Concert. Grup de danses El Garbí
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

21 de SETEMBRE, dissabte

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»

11:00 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.

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs de taula»
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Saps que feien els xiquets i les xiquetes a l’escola i amb quins jocs s’hi
divertien? Aprendrem sobre la cultura romana i, a més, farem el nostre joc
de taula, per a endur-nos-el a casa i jugar en família.

Concert. Trobada de peltre i pua de la Federació de
Folklore de la Comunitat Valenciana
18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

22 de SETEMBRE, diumenge
Biblioteca infantil

«Extraordinàries cultures a la vora de grans rius»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «La fertilitat de la vall de
l’Indus»
10:00 h–14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs de taula»
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Saps que feien els xiquets i les xiquetes a l’escola i amb quins jocs s’hi
divertien? Aprendrem sobre la cultura romana i, a més, farem el nostre
joc de taula, per a endur-nos-el a casa i jugar en família.

Màgia escènica. Contes Màgics

Miguel Ribera
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Posem en escena diversos contes tradicionals i uns altres 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 espectacular del conte de Blancaneus.

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.
«Objectes passats i presents. La botija»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
El Museu Valencià d’Etnologia inicia una sèrie de tallers per a donar
a conéixer els objectes tradicionals del nostre passat més recent. Un
exemple d’això és la botija, molt més que un recipient per a conservar-hi
l’aigua fresca i un referent cultural en la nostra comunitat. En cada lloc, la
botija pot canviar la seua forma o decoració. Per això, et convidem a fer-ne
una reinterpretació lliure i actual. Vine i fes la teua botija.

Concert. Cant coral de l’associació cultural Divisi
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

25 de SETEMBRE, dimecres

Cicle de conferències i taules redones amb motiu de la XX
edició del Certamen Internacional de Piano Premi Iturbi.

10.00 h. Mi abuela, Amparo Iturbi. Robert O’Sullivan.
11.00 h. Amparo Iturbi, la hermana de nadie. Reivindicación de una pianista
pionera en el Olvido. Marta Espinós.
12.30 h. Amparo Iturbi y su interpretación de las Goyescas de Enrique
Granados. Antonio Galera.
16.00 h. Projecció del documental Valentes.
16.30 h. Taula redona: La recepción de la figura de Amparo Iturbi.

26 de SETEMBRE, dijous

Cicle de conferències i taules redones amb motiu de la XX
edició del Certamen Internacional de Piano Premi Iturbi

10.00 h. Iturbi’s piano playing. Dagmar Uthenthofken.
11.00 h. José Iturbi y la internacionalización musical de España contra el
aislamiento político del franquismo. Javier Ferrer.
12.30 h. José Iturbi, la construcció del personatge en “València, Hollywood,
Iturbi”. Manuel Molins.
16.00 h. Iturbi en Hollywood. Manuel Gil.
17.00 h. Taula redona: Què va ser de José Iturbi?

Café i antropologia. «Què hi ha en un símptoma? Cap a
una antropologia de les afliccions humanes».
18:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia.
Àngel Martínez Hernáez, catedràtic d’Antropologia Social i director del
Medical Anthropology Research Center de la Universitat Rovira i Virgili.

27 de SETEMBRE, divendres

Cicle de conferències i taules redones amb motiu de la XX
edició del Certamen Internacional de Piano Premi Iturbi

10.00 h. José Iturbi meets Landowska: impresiones de la vida parisiense y
los estudiós artísticos. Nieves Pascual.
11.00 h. Visiones musicales de Amparo Iturbi. Inés Sevilla.
12.30 h. La relación de Amparo y José Iturbi con Eduardo López-Chavarri.
Vicente Galbis.
16.00 h. Taula redona: Passat, present i futur del Premi Iturbi.

28 de SETEMBRE, dissabte
Visites a la carta. «Món romà»

11:00 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.

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs de taula»
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Saps que feien els xiquets i les xiquetes a l’escola i amb quins jocs s’hi
divertien? Aprendrem sobre la cultura romana i, a més, farem el nostre
joc de taula, per a endur-nos-el a casa i jugar en família.

29 de SETEMBRE, diumenge
Biblioteca infantil

«Extraordinàries cultures a la vora de grans rius»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «El Nil i Egipte: un llarg riu
al desert»
10:00 h–14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs de taula»
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Saps que feien els xiquets i les xiquetes a l’escola i amb quins jocs s’hi
divertien? Aprendrem sobre la cultura romana i, a més, farem el nostre
joc de taula, per a endur-nos-el a casa i jugar en família.

Teatre Infantil. Fa Sol

Mira Rosana Projectes Teatrals
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
La pallassa Pupetes s’ha quedat enredada en les línies d’un pentagrama,
així, a partir del que sembla un conflicte, és com començarà a descobrir
sons, notes i ritmes. Amb el seu amic Nota, descobrirà els ritmes naturals
de la vida. Fa Sol és un espectacle en el qual els xiquets i les xiquetes se’n
sentiran part protagonista, i inundaran de colors, sons i formes l’escena.

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. «El secret de la canyamel»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Saps com s’elabora el sucre? Coneixes de quines plantes se’n pot
obtindre? El primer sucre que es va fer a terres valencianes, fa segles,
s’obtenia de la canyamel i era un producte de luxe. En el taller coneixerem
les característiques d’aquest cultiu i com es preparava. A més, hi farem la
maqueta d’un enginy i trapig, edifici on tenia lloc la producció del sucre,
que ha deixat tot un llegat patrimonial.

Concert. Grup de danses La Senyera
17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

5 d’OCTUBRE, dissabte

Visites a la carta. «Història dels diners»

11:00 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.

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs al carrer»
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Vols descobrir amb nosaltres els jocs de carrer dels xiquets i les xiquetes
romans? A més d’aprendre sobre la cultura romana, en aquest taller
jugarem en família al pati del centre.

Lectura col·lectiva del Tirant lo Blanc amb motiu del
Nou d’Octubre
12:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

6 d’OCTUBRE, diumenge
Biblioteca infantil

«Hypor, Aqua, Agua, Aigua,... i continuem amb les grans civilitzacions»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Territori olmeca: un niu
de rius»
10:00 h–14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs al carrer»
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Vols descobrir amb nosaltres els jocs de carrer dels xiquets i les xiquetes
romans? A més d’aprendre sobre la cultura romana, en aquest taller
jugarem en família al pati del centre.

Titelles. Història de Titella

Edu Borja, Teatre de Marionetes
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Valencià. Lloc: al pati
Un titellaire, enamorat de la seua professió, ens introduïx en els orígens i
l’evolució del teatre amb personatges de diferents països que cobren vida
davant dels nostres ulls amb un gran sentit de l’humor.

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. «El secret de la canyamel»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Saps com s’elabora el sucre? Coneixes de quines plantes se’n pot
obtindre? El primer sucre que es va fer a terres valencianes, fa segles,
s’obtenia de la canyamel i era un producte de luxe. En el taller coneixerem
les característiques d’aquest cultiu i com es preparava. A més, hi farem la
maqueta d’un enginy i trapig, edifici on tenia lloc la producció del sucre,
que ha deixat tot un llegat patrimonial.

12 d’OCTUBRE, dissabte
Concert. Associació Fuvane

19:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

13 d’OCTUBRE, diumenge

Màgia escènica. El Gran Show de Carlos Barfi

Juanjo Tradicions
11:00 h – Valencià. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Espectacle de màgia i humor, amb grans il·lusions, màgia general i una
posada en escena espectacular, amb llum i efectes de so. També, jocs

de mans, globus, cordes i cartes. Il·lusions visuals amb cércols, plomes,
mocadors, cordes, pilotes... Números amb animals, espases que travessen
persones. Un recorregut pels millors números de la seua trajectòria, tots
junts perquè l’espectador s’emocione, es riga, s’il·lusione i participe. Un
xou dirigit a tots els públics.

Tallers didàctics. «El secret de la canyamel»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Saps com s’elabora el sucre? Coneixes de quines plantes se’n pot
obtindre? El primer sucre que es va fer a terres valencianes, fa segles,
s’obtenia de la canyamel i era un producte de luxe. En el taller coneixerem
les característiques d’aquest cultiu i com es preparava. A més, hi farem la
maqueta d’un enginy i trapig, edifici on tenia lloc la producció del sucre,
que ha deixat tot un llegat patrimonial.

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

16 d’OCTUBRE, dimecres

Concert. Grup de danses El Forcat
17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

Presentació del llibre Fake news de la antigua Roma:
engaños, propaganda y mentiras hace 2.000 años, de
Néstor F. Marqués.
19:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu de Prehistòria de València

17 d’OCTUBRE, dijous
INAU
GURA
CIÓ

Inauguració de l’exposició «Vestir la por: per Tots
Sants, monstres valencians»
Cicle Espanta la por!
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
20:00 h. Lloc: Sala II

19 d’OCTUBRE, dissabte

Visites a la carta. «Societats prehistòriques»

11:00 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.

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs al carrer»
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Vols descobrir amb nosaltres els jocs de carrer dels xiquets i les xiquetes
romans? A més d’aprendre sobre la cultura romana, en aquest taller
jugarem en família al pati del centre.

20 d’OCTUBRE, diumenge
Biblioteca infantil

«Hypor, Aqua, Agua, Aigua,... i continuem amb les grans civilitzacions»
Animació lectora a les 10:30 h i a les 13:00 h. «Micenes: un poble entre
mars i muntanyes»
10:00 h–14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs al carrer»
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Vols descobrir amb nosaltres els jocs de carrer dels xiquets i les xiquetes
romans? A més d’aprendre sobre la cultura romana, en aquest taller
jugarem en família al pati del centre.

Aprén a jugar al joc de taula Espanta la por! Joc de
taula.
Cicle Espanta la por!
Organitza: Museu Valencià d’Etnologia
11:00 h. Lloc: Sala VIII

Música. Concert Didàctic. Els primers instruments

Pablo Nahual
11:00 h. 12:45 h. Lloc: al pati
La natura està plena d’instruments i de sons. L’home primitiu va crear la
primera flauta amb una canya o la primera trompeta amb una banya i un
caragol. Els sons que eixien d’aquests instruments eren màgics per a ell.

Vols escoltar-los? Et convidem perquè participes amb nosaltres cantant,
amb la teua flauta, i ballant. Pablo Nahual va començar amb els concerts
didàctics el 1984 i des d’aleshores els presenta a les escoles d’Espanya i
Argentina.

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. «Espanta la por!»

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un any més celebrarem la festivitat de Tots Sants mitjançant els contes
valencians i ens espantarem la por. Al taller descobrirem les llegendes i
les històries sobre els nostres monstres tradicionals (el Caro, el Gegant,
l’Home del sac, l’Home dels nassos, la Quarantamaula) i ens disfressarem
per a llevar-nos la por. T’animes?

Concert. Coral Benito Vilafañe
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

26 d’OCTUBRE, dissabte

Visites a la carta. «Cultura ibèrica»

11:00 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.

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs al carrer»
12:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Vols descobrir amb nosaltres els jocs de carrer dels xiquets i les xiquetes
romans? A més d’aprendre sobre la cultura romana, en aquest taller
jugarem en família al pati del centre.

Fugir de la Casa de l’Espart. Escape Room

Cicle Espanta la por!. Majors de 18 anys
18:00 h. Lloc: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia.

Concert. Duo Rosalen

18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

27 d’OCTUBRE, diumenge
Biblioteca infantil

«Hypor, Aqua, Agua, Aigua,... i continuem amb les grans civilitzacions»
Animació especial «Un riu de cultures» Activitat especial per celebrar el
Dia de les Biblioteques
10:00 h–14:00 h. Lloc: sala de descans, 1a planta del Museu de Prehistòria

Taller. «A què jugaven els xiquets i les xiquetes romans?
Els jocs al carrer»
11:00 h. Lloc: aula taller del Museu de Prehistòria
Vols descobrir amb nosaltres els jocs de carrer dels xiquets i les xiquetes
romans? A més d’aprendre sobre la cultura romana, en aquest taller
jugarem en família al pati del centre.

Teatre Infantil. Bruixes

Corral de Paper
11:00 h – Castellà. 12:45 h – Castellà. Lloc: al pati
Tres bruixes, al·lèrgiques als nens, es veuen obligades a rescatar un nadó
de les urpes d’un terrible nan. S’hauran d’enfrontar a les seues pròpies
pors a favor de la criatura a la qual no s’atreveixen a tocar. Bruixes bones,
nans malvats, nobles encisats, conjurs shakespearians i màgia, molta
màgia, en ... Bruixes.

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. Espanta la por!

12:30 h. Lloc: sala de tallers del Museu Valencià d’Etnologia
Un any més celebrarem la festivitat de Tots els Sants mitjançant els contes
valencians i ens espantarem la por. Al taller descobrirem les llegendes i
les històries sobre els nostres monstres tradicionals (el Caro, el Gegant,
l’Home del sac, l’Home dels nassos, la Quarantamaula) i ens disfressarem
per a llevar-nos la por. T’animes?

Concert. Dia Valencià del Cant Coral
17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

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

D. L.: V- 2277-2019. Disseny disfressa: alumnes EASD. Fotograﬁa: Ivan Navarro.

Per Tots Sants,
monstres valencians.

Organitza:

www.museuvalenciaetnologia.es

Col·laboren:

VisitA Els jaciments
arqueològics

4

5

3
1-2

1.- XII VIU UN CAP DE SETMANA AMB ELS IBERS,
LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
21 i 22 de setembre.
Visita al jaciment, tallers didàctics i recreacions històriques.

2.- VISITA AL JACIMENT DE LA BASTIDA DE LES ALCUSSES
(MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 10:00 a 14:00 h i de 18:00 a 19:30 h.
Visites comentades de dimarts a dissabte.
Diumenges i festius, horari de 10:30 a 14h.
Prèvia concertació per telèfon en: 687 836 545 / 687 836 717
i en: labastida@moixent.es

3.- VISITA AL JACIMENT DE LA COVA DEL 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 els telèfons: 645 977 022 / 962 885 264
i en: visitas@bolomor.com

4.- VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València
De 9:30 a 13:30 h. Visites comentades de dimecres a diumenge.
Prèvia concertació, per telèfon en: 672 794 404, i en: puntal.llops@olocau.es

5.- XV JORNADA DE PORTES OBERTES DE KELIN
(CAUDETE DE LAS FUENTES)
12 i 13 d’octubre
Lloc: Jaciment de Kelin (poblat iber). Caudete de las Fuentes
Visita al jaciment, tallers didàctics i recreacions històriques.
Més informació, en el telèfon: 962 319 002, i en: conocekelin@gmail.com
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CICLE DE CONFERÈNCIES
“ITURBIS”
25 de SETEMBRE, dimecres

10.00 h. Mi abuela, Amparo Iturbi.
Robert O’Sullivan.

11.00 h. Amparo Iturbi, la hermana de nadie. Reivindicación de una
pianista pionera en el Olvido.
Marta Espinós.
12.30 h. Amparo Iturbi y su interpretación de las Goyescas de
Enrique Granados.
Antonio Galera.
16.00 h. Projecció del documental Valentes.

16.30 h. Taula redona: La recepción de la figura de Amparo Iturbi.
26 de SETEMBRE, dijous

10.00 h. Iturbi’s piano playing.
Dagmar Uthenthofken.

11.00 h. José Iturbi y la internacionalización musical de España
contra el aislamiento político del franquismo. Javier Ferrer.

12.30 h. José Iturbi, la construcció del personatge en “València,
Hollywood, Iturbi”.
Manuel Molins.
16.00 h. Iturbi en Hollywood. Manuel Gil.

17.00 h. Taula redona: Què va ser de José Iturbi?
27 de SETEMBRE, divendres

10.00 h. José Iturbi meets Landowska: impresiones de la vida
parisiense y los estudiós artísticos.
Nieves Pascual.
11.00 h. Visiones musicales de Amparo Iturbi.
Inés Sevilla.

12.30 h. La relación de Amparo y José Iturbi con Eduardo LópezChavarri.
Vicente Galbis.

16.00 h. Taula redona: Passat, present i futur del Premi Iturbi.

Centre Cultural la Beneficència. C/ Corona, 36 · 46003 València

2 de MAIG, dijous

Clàssics del cinefòrum. La caza (Saura, 1966)

IV TROBADA

de

19:00 h. Lloc: Sala d’actes
FOLK
Selecció de joies cinematogràfiques que foren projectades —i comentades—
LORE
en cinefòrums, espais de debat cultural i activisme polític. La pel·lícula
de Saura proposava una metàfora fílmica de l’enfrontament polític que va
2019
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
5 d’octubre
(màxim 25 xiquets).

Millares

Concert. Daniel Lumbreras

13:00 h. Lloc: Exteriors del MuVIM
19 d’octubre
Concert del cantautor i compositor Daniel Lumbreras, dins de la sisena
edició del Festival 10 Sentits. Lumbreras ésnàquera
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.

Polítiques de
l’enemistat

Primera soledad
Vicent Andrés Estellés

Achille Mbembe

L’educació
Carles Hernàndez
Francesc J. Hernàndez

Poder y representación
en la figura de Alfonso el
Magnánimo (1416-1458)
Gema Capilla Aledón

Polítiques de
l’enemistat

Primera soledad
Vicent Andrés Estellés

Achille Mbembe

L’educació
Carles Hernàndez
Francesc J. Hernàndez

Poder y representación
en la figura de Alfonso el
Magnánimo (1416-1458)
Gema Capilla Aledón

Museu de Prehistòria de València
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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

