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1 d’ABRIL divendres

«L’Incontrolat». 2n Cicle de documental i etnografia

Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
19.30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
Projecció: Victoria. Sofie Benoot, Liesbeth De Ceulaer, Isabelle Tollenaere
(71 min.) Bèlgica, 2021, VOSE. Presentació del documental i posterior debat
amb Liesbeth De Ceulaer, codirectora del documental. Al sud de Califòrnia
es troba una ciutat inacabada, California City, la qual fou dissenyada com
un espill de Los Ángeles. Lashay T. Warren va deixar arrere el seu passat
turbulent en LA per a començar de nou en aquesta quadrícula de carrers.

2 d’ABRIL dissabte

Visites exposició temporal. «La prehistòria i la mar.
Recursos marins en el passat»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments
arqueològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a
recursos alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La ceràmica
neolítica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Concert. Cor Neovocalis: Hope
Cicle Música en construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

3 d’ABRIL diumenge

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.

Música per a la infantesa. Cançons populars valencianes

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Pel Grup Carraixet
CARRAIXET, el grup actualment més longeu del País Valencià, ofereix un
espectacle musical per a tots els públics íntegrament en la nostra llengua.
Nou dones intèrprets, cantants i instrumentistes dalt de l’escenari.

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”

11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporals i permanent.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La ceràmica
neolítica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Taller familiar. «Fent primavera»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Un espai per a recordar el nostre entorn, per a voler-lo i cuidar-lo, pintar-lo
amb les nostres mans. T’animes a buscar la teua primavera? Ens podrem
emportar a casa un sac-motxilla per a les nostres eixides a la natura.

Concert. Ensemble de saxofones.
Centre Musical Santa Cecilia
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

6 d’ABRIL dimecres

Repensem la carrera musical

17:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Jornada Música en Construcció

7 d’ABRIL dijous

«L’Incontrolat». 2n Cicle de documental i etnografia

Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
19.30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
Projecció: Taming the Garden. Salomé Jashi (92 min) Geòrgia, 2021,
VOSE. Debat posterior amb l’antropòloga Elisenda Ardèvol i el director de
documentals Octavio Guerra. Un home poderós, que fou primer ministre de
Geòrgia, col·lecciona arbres centenaris al llarg de la costa. Alguns amb una
altura de 15 pisos i per a trasplantar-los es tallen altres arbres, es desplacen
cables elèctrics i es pavimenten nous camins a través de les plantacions de
mandarines.

8 d’ABRIL divendres

«L’Incontrolat». 2n Cicle de documental i etnografia

Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
19.30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.
Projecció: Sabaya. Hogir Hirori (90 min.) Suècia, 2021, VOSE. A l’agost de 2014,
l’Estat Islàmic de l’Iraq i Síria (Daesh) va atacar les terres ancestrals dels

yazidites, una de les ètnies més antigues de l’Iraq. Entre les moltes atrocitats
comeses per Daesh es compten el segrest de milers de dones i xiquetes que
serien traficades com esclaves sexuals (sabaya) entre els gihadistes. Hogir
Hirori acompanya un grup de voluntaris per a assistir en primera persona a
l’alliberament de les dones i xiquets que continuen preses en Al-Hol.

9 d’ABRIL dissabte

Visites exposició temporal.
«Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Vilanova i Piera ens acosta a la figura d’un dels precursors de la prehistòria
peninsular al segle XIX, abastint la seu vida personal i professional i la seua
obra com a erudit i divulgador.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un molí de
l’edat del bronze»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

10 d’ABRIL diumenge

Visites a la carta. «Món romà»

11.00 h. 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.

Màgia. Bestieses professionals

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Larsen Animación
No pot faltar en les festes aquest toc de màgia i humor. El mag Larsen adopta el paper d’un personatge eixelebrat i descarat, buscant sempre un buit on
ficar bromes i fer públic de voluntari per als seus jocs de màgia.

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”

11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporals i permanent.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un molí de
l’edat del bronze»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i

com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Taller familiar. «Fent primavera»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Un espai per a recordar el nostre entorn, per a voler-lo i cuidar-lo, pintar-lo
amb les nostres mans. T’animes a buscar la teua primavera? Ens podrem
emportar a casa un sac-motxilla per a les nostres eixides a la natura.

Estrena Projecte audiovisual L’Actor secundari.
La Fera Col·lectiu Cultural
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

17 d’ABRIL diumenge

Contacontes. La lectura, quina aventura!

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Bea Babel
Voldria tindre un espai per a guardar un conte divertit. També hi cabrà la
poesia que m’ompli d’alegria? Ah, i un lloc per a una novel·la, una tragèdia
i... Què faig amb la comèdia? Gaudeix amb Bea Babel. T’hi apuntes?

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”

11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporals i permanent.

Taller familiar. «Fent primavera»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Un espai per a recordar el nostre entorn, per a voler-lo i cuidar-lo, pintar-lo
amb les nostres mans. T’animes a buscar la teua primavera? Ens podrem
emportar a casa un sac-motxilla per a les nostres eixides a la natura.

23 d’ABRIL dissabte

Visites exposició temporal. «La prehistòria i la mar.
Recursos marins en el passat»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments
arqueològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a
recursos alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La moneda
ibèrica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i

com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Concert Colla de dolçaines i tabals Va de Bo
Cicle Llavors de la nostra terra
18.00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

24 d’ABRIL diumenge

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.

Poesia. Marc Granell recitable

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Vicent Camps amb Miquel Pérez Perelló
Aquesta proposta de poesia i música naix amb l’encàrrec que Edicions 96 fa
a Vicent Camps i Miquel Pérez Perelló, amb l’objectiu d’editar un llibre de
poemes que incloguera un cd, on la veu de Vicent donaria so als versos de
Marc i la música de Miquel acompanyaria la recitació.

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”

11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporals i permanent.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La moneda
ibèrica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i com, a
través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes preguntes.

Taller familiar. «Fent primavera»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Un espai per a recordar el nostre entorn, per a voler-lo i cuidar-lo, pintar-lo
amb les nostres mans. T’animes a buscar la teua primavera? Ens podrem
emportar a casa un sac-motxilla per a les nostres eixides a la natura.

26 d’ABRIL dimarts

Bibliotertúlia. Presentació del catàleg de l’exposició temporal «Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria»

18:30 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim. Organitza: Museu de Prehistòria
A càrrec de Yolanda Fons i Juan Salazar, comissaris de l’exposició, i els autors
Jesús Catalá-Gorgues, Francisco Pelayo, Rodolfo Gozalo, Bernat Martí i Rosa
Enguix.

27 d’ABRIL dimecres

Presentació En veu alta

18:00 h. Lloc: pati 1. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Presentació del llibre de Roser Cabrera El món mariner a Dénia: estudi
etnolingüístic.

5 de MAIG dijous

Festival Etnomusic 2022. Ana Alcaide

20:00 h. Lloc: pati 6. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Primer concert de l’Etnomusic 2022 a càrrec d’Ana Alcaide, instrumentista,
cantant i compositora que desenvolupa una activitat investigadora entorn
d’antigues tradicions i cultures.

7 de MAIG dissabte

Visites exposició temporal.
«Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Vilanova i Piera ens acosta a la figura d’un dels precursors de la prehistòria
peninsular al segle XIX, abastint la seu vida personal i professional i la seua
obra com a erudit i divulgador.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un dau romà»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Concert. L’Obac trio: Fantasies d’òpera
Cicle Música en construcció
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

8 de MAIG diumenge

Visites a la carta. «Societats caçadores i recol·lectores
de la prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del paleolític i amb elles descobrireu algunes
curiositats de les col·leccions del Museu.

Circ. Abatut circus

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Baraka Circ
Un divertit personatge que està disposat a batre diferents rècords. Com a tennista excepcional fent malabars amb les seues raquetes, pilotes de tennis i

bàsquet. I per a acabar pujarà a la seua bicicleta d’una roda a dos metres
d’altura!

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”

11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporals i permanent.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un dau romà»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Taller familiar. «Landa, el llest. Un conte de Zàmbia»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Conten que fa temps, a Zàmbia, hi havia un xic que es feia anomenar
Landa el llest… Una història tradicional del poble Lovale sobre la picardia
i les relacions humanes. Amb materials naturals com una cullera de fusta,
branques, suro i llavors, construirem i decorarem una figura inspirada en
el continent africà.

Concert. Ensamble Fustament
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

11 de MAIG dimecres

Festival Etnomusic 2022. Besarabia

20:00 h. Lloc: pati 6. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Besarabia, inspirat en la música del Mediterrani, crea un viatge a través de
la gran varietat de música dels Balcans.

14 de MAIG dissabte

Visites exposició temporal. «La prehistòria i la mar.
Recursos marins en el passat»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments
arqueològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a
recursos alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un capitell visigot»
12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també

com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

NIT EUROPEA DELS MUSEUS

22:00 a 1:00 h. Lloc: Museu de Prehistòria de València
Visites dramatitzades i animacions. Activitats especials a les instal·lacions
del centre al voltant de les exposicions temporals.

15 de MAIG diumenge

Visites a la carta. «Societats agrícoles i ramaderes de la
prehistòria i l’edat dels metalls»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Triareu quatre peces del neolític fins a l’edat del bronze i amb elles descobrireu algunes curiositats de les col·leccions del Museu.

Música. Revolució per menuts

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Canta Canalla
Encara que amb més presència del rock, també s’hi troben altres estils com
el folk americà, la cúmbia o el twist. La veu principal ja no és només una, sinó
que també hi ha cançons cantades per Paco Arroyo, Javi Vega i Carme Laguarda. Amb col·laboracions de luxe com Carles Chiner (Gener), Aitana Ferrer (locució introductòria) i dels cors de Pepeta twist, Tonete Puerto o Borja
Penalba.

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”

11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporals i permanent.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un capitell visigot»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i com, a
través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes preguntes.

Taller familiar. «Landa, el llest. Un conte de Zàmbia»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Conten que fa temps, a Zàmbia, hi havia un xic que es feia anomenar
Landa el llest… Una història tradicional del poble Lovale sobre la picardia
i les relacions humanes. Amb materials naturals com una cullera de fusta,
branques, suro i llavors, construirem i decorarem una figura inspirada en
el continent africà.

Dia del Cant Valencià d’Estil. Homenatge.
Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
18:00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim.

Celebració de caràcter anual destinada a promocionar aquesta música carac
terística dels valencians i a retre homenatge als grans cantadors i versadors.

18 de MAIG dimecres

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
«El Poder dels Museus»

10:00–19:00 h / 22:00–1:00 h- Lloc: Museu de Prehistòria de València
Visites guiades i tallers per a celebrar el Dia Internacional dels Museus.

19 de MAIG dijous

Festival Etnomusic 2022. Momi Maiga

20:00 h. Lloc: pati 6. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Momi Maiga destaca com a virtuós de la kora, per la seua fluïdesa vocal i com
a compositor curiós, autodidacta, i per una sensibilitat musical sorprenent.

21 de MAIG dissabte

Visites exposició temporal.
«Vilanova i Piera. Camí a la Prehistòria»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Un dels precursors de la prehistòria peninsular al segle XIX, abastint la seu
vida personal i professional i la seua obra com a erudit i divulgador.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un bifaç paleolític»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Concert Grup de Ball Ronda

Cicle Llavors de la nostra terra
18.00 h. Lloc: sala Alfons el Magnànim

22 de MAIG diumenge

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.

Teatre familiar. La filomena se’n va al mercat

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Ministrils del raval
La música tradicional i l’alimentació van de bracet en aquest espectacle.
Un diàleg entre el present i el passat; entre la velocitat actual i la lentitud

d’abans; entre el fast-food i el xup-xup... Entre una dona d’ara, l’Alba, i una
d’abans, sa tia Filomena. Espectacle familiar amb motiu de la celebració de
l’Etnomusic 2022.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. Un bifaç paleolític»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Taller familiar. «Landa, el llest. Un conte de Zàmbia»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Conten que fa temps, a Zàmbia, hi havia un xic que es feia anomenar
Landa el llest… Una història tradicional del poble Lovale sobre la picardia
i les relacions humanes. Amb materials naturals com una cullera de fusta,
branques, suro i llavors, construirem i decorarem una figura inspirada en
el continent africà.

26 de MAIG dijous

Festival Etnomusic 2022. Ataxía

20:00 h. Lloc: pati 6. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
El repertori d’Ataxía es nodreix de temes rebetiko i peces tradicionals
gregues de diferents llocs que dona una idea de la diversitat d’una de les
tradicions més antigues del món, juntament amb composicions pròpies.

28 de MAIG dissabte

Visites exposició temporal. «La prehistòria i la mar.
Recursos marins en el passat»

11.00 h. Lloc: sala temporal del Museu de Prehistòria
Descobreix de la mà d’un arqueòleg aquesta mostra que exhibeix més d’un
centenar de restes materials i de fauna marina procedents de jaciments
arqueològics d’entre 30.000 i 3.500 anys, i el seu aprofitament com a
recursos alimentaris, adornaments o eines de treball.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La ceràmica
neolítica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Festival Etnomusic 2022. Maui de Utrera

22:30 h. Lloc: pati 6. Organitza: l’Etno. Museu Valencià d’Etnologia
Maui ve d’Utrera, del compàs de les candeles del Barrio del Tinte, on els
ressons del flamenc més primigeni van despertar fa ja temps el seu apetit
musical. El seu interés per aprendre la porta a interessar-se per unes altres
musiques i crea un univers propi on experimenta amb el compàs, la paraula
i l’humor.

29 de MAIG diumenge

Visites a la carta. «Món romà»

11.00 h. 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.

Contacontes. De flor en flor

11.30 h – Valencià. Lloc: pati. Per Paula Reyes
Maig és el mes de les flors. Aquesta sessió tracta de la naturalesa, amb una
sèrie de contes on els protagonistes són les flors, els insectes... Tots els
contes van acompanyats de titelles i música.

Visites guiades. “Descobreix l’ETNO”

11:30 i 12:45 h. Lloc: sales d’exposició permanent i temporals
Visites guiades per l’equip de l’Etno a les sales d’exposicions temporals i permanent.

Taller. «Descobrim els tresors del museu. La ceràmica
neolítica»

12:00 h. Lloc: pati / aula taller del Museu de Prehistòria
Les nostres col·leccions permanents amaguen tresors. A partir d’una peça
coneixerem com es va fer, amb quina finalitat o quin va ser el seu ús, també
com eren les persones que la van fer i la van usar, com s’organitzaven i
com, a través de la investigació arqueològica, es pot respondre a aquestes
preguntes.

Taller familiar. «Landa, el llest. Un conte de Zàmbia»

12.30 h. Lloc: sala de tallers de l’Etno
Conten que fa temps, a Zàmbia, hi havia un xic que es feia anomenar
Landa el llest… Una història tradicional del poble Lovale sobre la picardia
i les relacions humanes. Amb materials naturals com una cullera de fusta,
branques, suro i llavors, construirem i decorarem una figura inspirada en
el continent africà.

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

ACTIVITATS FORA DEL
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Dimarts, 5 d’abril. IX Jornada de Museus Locals. La sostenibilitat i els
museus locals. Quartell. Organitza: L’Etno, Museu Valencià d’Etnologia.
Dijous, 12 de maig. «Comboi i Antropologia». 18:00 h. Passejada pel barri
de Velluters de la mà d’Hernán Fioravanti. Organitza: L’Etno, Museu Valencià
d’Etnologia.
Diumenge, 29 de maig. Obertura D’Arrel. 19:00 h. Teatre Principal de València.
Organitza: Servei de Cultura

S
e
i
C
N
à
R
e
iTiN

IA

LÈNC

E VA
RIA D

.
ágina
rra M
e Sie
d
s
a
tóric
E MO
prehis
DE P
SEU A, RESTES D stigaciones 2022
U
M
DEL ES DE VID tro de inve e maig de
22.
de 20
n
d
REST ágina. Ce s a finals
març
e
d
2
m
in
r al 2
Paleo
én). F
gene
ar (Ja
IC
15 de
l
M
Bedm
e
Ò
D
C
rrat.
RIA I
ISTÒ
ontse
PREH ent de M
m
a
Ajunt
OGIA
ril.
TNOLs al 10 d’ab
E
’
D
bril.
À
in
I
F
.
.
C
y
a
7 d’a
LEN obla Llarg l 12 de jun
s el 2
A
in
V
F
.
U
a
a
P
E
aig.
il
Riber
S. La
de m
d’abr
MUS
de la
al 31
t
DEL AS LAS FILAòric. Del 28
0
a
l
1
a
l
e
t
T
. Alb
da. D
PRIE
Sucro
eu His
reton
. Mus
Quat
C. IES
O
e
F
d
I
Aspe
t
n
TA
tame
E FES
. Ajun
AL D
DADA
RITU
I
L
B
IA O
LÈNC
LA VA

STÒ T
R
REHI

Festival de música folk i del món. XIX Edició
L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia
05/05/22
20:00 h

ANA ALCAIDE Castella-la Manxa

11/05/22
20:00 h

BESARABIA València

19/05/22
20:00 h

MOMI MAIGA Senegal

22/05/22
11:30 h

MINISTRILS DEL RAVAL

Catalunya. Públic familiar

26/05/22
20:00 h

ATAXIA València

28/05/22
22:30 h

MAUI DE UTRERA Andalusia. Públic jove

04/06/22
22:30 h

N3RDISTAN El Marroc/Sud de França. Públic jove

Patis del Centre Museístic La Beneficència
letno@dival.es
www.letno.es

letnomuseu
@letnomuseu

muvalenciaetnologia
letnomuseu

Visita els jaciments arqueològics:

Els camins de Vilanova

Activitat complementària a l’exposició temporal «Vilanova i Piera. Camí a la
Prehistòria», que inclou la visita a tres jaciments valencians:
· 9 d’abril dissabte. LA COVA DEL BOLOMOR (Tavernes de la Valldigna)
9:00 a 11:00 h - Activitat complementària: Visita guiada al Monestir de Santa María
de la Valldigna, de 12 a 13 h. Visita comentada per Josep Fernàndez. Arqueòleg,
Director de l’excavació. Punt de trobada, a les 9:00 h, al Parc Arqueològic Cova de
Bolomor (3P7X+GV Tavernes de la Valldigna).
· 7 de maig dissabte. LA COVA DEL PARPALLÓ (Gandia). 9:00 a 11:00 h.
Activitat complementària: Visita guiada MAGA de Gandia, de 12 a 13 h., a càrrec del
Director del Museu, Joan Negre. Visita comentada: Valentín Villaverde, catedràtic de la
UV i director de l’excavació, i Alfred Sanchis, conservador del Museu de Prehistòria. Punt
de trobada, a les 9:00 h, al Centre Interpretació Cova del Parpalló (2P2F+PVF La Drova).
· 21 de maig dissabte. COVA NEGRA (Xàtiva). 9:00 a 11:00 h. Activitat complementaria: Visita guiada al Museu Municipal de l’Almodí de Xàtiva, de 12 a 13 h., a càrrec
del director del Museu, Ángel Velasco. Visita comentada: Valentín Villaverde, catedràtic
de la UV i director de l’excavació, i Alfred Sanchis, conservador del Museu de Prehistòria.
Punt de trobada, a les 9:00 h, a l’aparcament Via Ferrata l’Aventador (XG84+56 Genovés).
Aforament: 30 persones/visita. Reserva en: wwwmuseuprehistoriavalència.es

VISITA ELS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

VISITES COMENTADES ALS JACIMENTS ARQUEOLÒGICS.Gratuïtes prèvia concertació.

LA LLOMA DE BETXÍ (PATERNA). Jornades de portes obertes els dissabtes 2, 23 i
30 d’abril, 14 i 28 de maig i 4 de juny. De 10:00 h A 13:30 h. Punt de trobada: estació
metro La Canyada. Visita comentades al jaciment de l’edat del Bronze de la Lloma de
Betxí, prèvia inscripció per correu electrònic visiteslloma@gmail.com
LA BASTIDA DE LES ALCUSSES (MOIXENT)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. Visites comentades de dimarts a
dissabte. 10:00-14:00 h i de 16:00 a 18:00 h. Diumenges i festius, horari de 10:30 a
14 h. Prèvia concertació en: telèfon 687 836 545 / 687 836 717 / labastida@moixent.es
VISITA AL JACIMENT DE PUNTAL DELS LLOPS (OLOCAU)
Organitza: Museu de Prehistòria de València. 9:30-13:30h. Visites comentades de dimecres a diumenge. Prèvia concertació per telèfon 672 794 404 / puntal.llops@olocau.es
El Museu compta amb un protocol de prevenció sobre el COVID-19, per favor informa’t abans de fer la visita.

Més informació en Museu de Prehistòria de València.
Carrer Corona, 36 – T. 963 883 565 / sip@dival.es
www.museuprehistoriavalencia.es. Segueix-nos en:

organitza

una producció de

amb la col·laboració de

en associació amb

basat en el format “National Treasures”
creat i llicenciat per

L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia
C/ Corona, 36. 46003. Dimarts a diumenge, de 10 a 20 h
wwww.letno.es

Segon Cicle de Documental i Etnografia
31 de Març, 1, 7 i 8 d’Abril de 2022

Diumenges
de teatre per
a la xicalla

Teatre a la Bene
3 d’abril, 11.30 h.
Música. Cançons populars valencianes
Grup Carraixet
10 d’abril, 11.30 h.
Màgia. Bestieses professionals
Larsen Animación
17 d’abril, 11.30 h.
Contacontes. La lectura, quina aventura!
Bea Bael
24 d’abril, 11.30 h.
Poesia. Marc Granell recitable
Vicent Camps amb Miquel Pérez Perelló
8 de maig, 11.30 h.
Circ. Abatut circus
Baraka Circ
15 de maig, 11.30 h.
Música. Revolució per menuts
Canta Canalla
22 de maig, 11.30 h.
Teatre familiar.
La filomena se’n va al mercat
Ministrils del raval
29 de maig, 11.30 h.
Contacontes. De flor en flor
Paula Reyes

Concerts de cambra
Divulgació musical
Joves promeses

Música en construcció
Dissabte 2 d’abril, 18 h.
Hope. Cor Neovocalis.
Dissabte 7 de maig, 18 h.
Fantasies d’òpera. L’Obac trio.

Conservatori
Superior de Música
Joaquín Rodrigo
de València

Música
Folklore
i tradicions

Llavors de la terra
Dissabte, 23 d’abril, 18 h.
Colla de Dolçaines i tabals Va de Bo
Dissabte, 21 de maig, 18 h.
Grup de Ball Ronda

MuVIM

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

1 d’ABRIL divendres

INAUA Inauguració «Temporada il·lustrada»
GUR 20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
CIÓ

Sra. Rushmore o diaris com ABC i El Mundo ja coneixen els treballs de
Luís Demano. La seua primera incursió laboral dins de l’àmbit gràfic va
ser en la revista de còmic i il·lustració Nosotros somos los muertos i ara
serà el protagonista d’aquest nou mural de «Temporada Il·lustrada» a la
Cafeteria.

2 d’ABRIL dissabte

Taller didàctic «Composició i esgarrat»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
Les xiquetes i els xiquets experimentaran trobant noves vies per a
expressar-se creativament, donant sentit a formes úniques per mitjà
del contacte directe entre la mà i el paper, amb resultats inimaginables.
Xiquets i xiquetes de 5 a 9 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i
963883742.

3 d’ABRIL diumenge

Taller didàctic «Retolistes i rètols»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Usant plantilles i segells d’estampar, pinzells i pintura, crearem el nostre
rètol particular en fusta. Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys.
Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada «Festes a València»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visites guiades a la Maqueta del Pare Tosca situada al vestíbul del MuVIM.
A partir d’aquesta reconeixerem espais urbans i ens acostarem a les festes
de la ciutat de València com les Falles, Mare de Déu dels Desemparats, sant
Vicent, sant Bult, Fira de Juliol o els Carnestoltes.

6 d’ABRIL dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,.
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

9 d’ABRIL dissabte

Taller didàctic «Composició i esgarrat»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
Les xiquetes i els xiquets experimentaran trobant noves vies per a
expressar-se creativament, donant sentit a formes úniques per mitjà del
contacte directe entre la mà i el paper, amb resultats inimaginables. Xiquets
i xiquetes de 5 a 9 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

10 d’ABRIL diumenge

Taller didàctic «Retolistes i rètols»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Usant plantilles i segells d’estampar, pinzells i pintura, crearem el nostre
rètol particular en fusta. Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys.
Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada «Festes a València»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visites guiades a la Maqueta del Pare Tosca situada al vestíbul del MuVIM.
A partir d’aquesta reconeixerem espais urbans i ens acostarem a les festes
de la ciutat de València com les Falles, Mare de Déu dels Desemparats, sant
Vicent, sant Bult, Fira de Juliol o els Carnestoltes.

13 d’ABRIL dimecres
INAUA
GUR
CIÓ

Inauguració «¿25 Años de Paz? El llavat d’imatge del
franquisme el 1964»

20:00 h Lloc: Sala Alfons Roig
Com a contribució a les activitats que, durant aquest any 2022, jalonen
la designació de València com World Design Capital®, el MuVIM acull
una mostra entorn de la campanya propagandística oficial, d’enormes
dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

17 d’ABRIL diumenge

Visita guiada exposició «25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

12:00 h Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

21 d’ABRIL dijous

INAUA Inauguració «Ruedo Ibérico»
GUR
CIÓ 20:00 h Lloc: Sala Alfons Roig

Exposició amb obres d’Eduardo Arroyo, Gorris, Antonio Saura, Manolo Miralles,
José Ortega, Ricardo Zamorano... publicades per l’editorial Ruedo Ibérico.
Segell fundat per José Martínez a París com a veu dels exiliats, dirigida per
Martínez Guerricabeitia amb el suport d’artistes i intel·lectuals tan importants
amb Antonio Pérez, Antonio Saura, Juan Goytisolo, Jorge Semprún, etc.

23 d’ABRIL dissabte

Taller didàctic «Composició i esgarrat»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
Les xiquetes i els xiquets experimentaran trobant noves vies per a
expressar-se creativament, donant sentit a formes úniques per mitjà del
contacte directe entre la mà i el paper, amb resultats inimaginables. Xiquets
i xiquetes de 5 a 9 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

24 d’ABRIL diumenge

Taller didàctic «Retolistes i rètols»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Usant plantilles i segells d’estampar, pinzells i pintura, crearem el nostre
rètol particular en fusta. Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys.
Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

12:00 h Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

Visita guiada «Festes a València»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visites guiades a la Maqueta del Pare Tosca situada al vestíbul del MuVIM.
A partir d’aquesta reconeixerem espais urbans i ens acostarem a les festes

de la ciutat de València com les Falles, Mare de Déu dels Desemparats, sant
Vicent, sant Bult, Fira de Juliol o els Carnestoltes.

27 d’ABRIL dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista, amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

30 d’ABRIL dissabte

Taller didàctic «Recicla-Flexió»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
Tallers d’ecologia i disseny. Jugarem experimentant i dissenyant objectes
singulars, artefactes màgics i creacions extraordinàries, ajudant-nos
de materials plàstics trobats a les nostres platges. Taller per a xiquets i
xiquetes de 5 a 9 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:30 h Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

4 de MAIG dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

7 de MAIG dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:00 h Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

Taller didàctic «Mini ciutat, mini cartell»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
El cartell posseeix una gran capacitat comunicativa: crida l’atenció i
transmet un missatge. N’hi ha de molts tipus, generalment vinculats a
la ciutat i a l’espai públic. Crearem la nostra pròpia tanca publicitària per
a una ciutat en miniatura, a propòsit de l’exposició en curs en el MuVIM.
Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. Reserves:
963883730 i 963883742.

8 de MAIG diumenge

Taller didàctic «Recicla-Flexió»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Tallers d’ecologia i disseny. Jugarem experimentant i dissenyant objectes
singulars, artefactes màgics i creacions extraordinàries, ajudant-nos
de materials plàstics trobats a les nostres platges. Taller per a xiquets i
xiquetes de 5 a 9 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada «Festes a València»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visites guiades a la Maqueta del Pare Tosca situada al vestíbul del MuVIM.
A partir d’aquesta reconeixerem espais urbans i ens acostarem a les festes
de la ciutat de València com les Falles, Mare de Déu dels Desemparats, sant
Vicent, sant Bult, Fira de Juliol o els Carnestoltes.

11 de MAIG dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

12 de MAIG dijous

INAUA Inauguració «Pintura Canibal»
GUR
CIÓ 20:00 h Lloc: Sala Parpalló i Cub

L’art (com tot coneixement humà) es basa en una construcció sobre els
assoliments d’uns altres que els van precedir. D’ací el títol simbòlic que
emfatitza que l’art s’alimenta d’un altre art que l’ha precedit. L’obra de
Jesús Herrera és la pintura, una pintura que menja d’altres pintures, una
pintura caníbal.

14 de MAIG dissabte

Taller didàctic «El poder dels museus»

12:00 h. Lloc: Aula didàctica
Els museus ens descobreixen coses del passat i ens inspiren per al futur,
ajuden a un planeta més sostenible, accessible i democràtic. En el taller,
crearem amb fang i pintura un “objecte de museu” imaginari. Taller per a
xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i
963883742.

Visita guiada «Festes a València»

18:00 / 20:00 / 23:00 h. Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visites guiades a la Maqueta del Pare Tosca situada al vestíbul del MuVIM.
A partir d’aquesta reconeixerem espais urbans i ens acostarem a les festes
de la ciutat de València com les Falles, Mare de Déu dels Desemparats, sant
Vicent, sant Bult, Fira de Juliol o els Carnestoltes.

Taller didàctic «El poder dels museus»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
Els museus ens descobreixen coses del passat i ens inspiren per al futur,
ajuden a un planeta més sostenible, accessible i democràtic. En el taller,
crearem amb fang i pintura un “objecte de museu” imaginari. Taller per a
xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i
963883742.

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

19:00 / 20:30 / 23:00 h. Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

15 de MAIG diumenge

Taller didàctic «Recicla-Flexió»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Tallers d’ecologia i disseny. Jugarem experimentant i dissenyant objectes
singulars, artefactes màgics i creacions extraordinàries, ajudant-nos
de materials plàstics trobats a les nostres platges. Taller per a xiquets i
xiquetes de 5 a 9 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada «Festes a València»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visites guiades a la Maqueta del Pare Tosca situada al vestíbul del MuVIM.
A partir d’aquesta reconeixerem espais urbans i ens acostarem a les festes

de la ciutat de València com les Falles, Mare de Déu dels Desemparats, sant
Vicent, sant Bult, Fira de Juliol o els Carnestoltes.

18 de MAIG dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

21 de MAIG dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:00 h Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

Taller didàctic «Mini ciutat, mini cartell»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
El cartell posseeix una gran capacitat comunicativa: crida l’atenció i
transmet un missatge. N’hi ha de molts tipus, generalment vinculats a
la ciutat i a l’espai públic. Crearem la nostra pròpia tanca publicitària per
a una ciutat en miniatura, a propòsit de l’exposició en curs en el MuVIM.
Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. Reserves:
963883730 i 963883742.

22 de MAIG diumenge

Taller didàctic «Què passaria si...?»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Com serà la meua vida quan tinga trenta anys? Com m’agradaria? Plantejarnos com volem viure en el futur, ens permet prendre consciència sobre el
present per a actuar en conseqüència. Taller per a xiquets i xiquetes de 9 a
12 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Visita guiada «Festes a València»

12:45 h Lloc: Vestíbul del MuVIM
Visites guiades a la Maqueta del Pare Tosca situada al vestíbul del MuVIM.
A partir d’aquesta reconeixerem espais urbans i ens acostarem a les festes
de la ciutat de València com les Falles, Mare de Déu dels Desemparats, sant
Vicent, sant Bult, Fira de Juliol o els Carnestoltes.

25 de MAIG dimecres
Trobada «Dialogart»

20:00 h. Lloc: Cafeteria MuVIMent
Cada setmana una nova proposta per a dialogar al voltant de l’art des de
diferents punts de vista amb la col·laboració de professionals de l’art urbà,
la crítica, la il·lustració... Reserva prèvia telefonant al 610477737.

28 de MAIG dissabte

Visita guiada exposició «¿25 Años de Paz? El llavat
d’imatge del franquisme el 1964»

18:00 h Lloc: Sala Alfons Roig
Visita guiada a la mostra entorn de la campanya propagandística oficial,
d’enormes dimensions i definida per una rellevant inversió en disseny gràfic
professional, «XXV Años de Paz Española», celebrada el 1964.

Taller didàctic «Mini ciutat, mini cartell»

18:30 h. Lloc: Aula didàctica
El cartell posseeix una gran capacitat comunicativa: crida l’atenció i
transmet un missatge. N’hi ha de molts tipus, generalment vinculats a
la ciutat i a l’espai públic. Crearem la nostra pròpia tanca publicitària per
a una ciutat en miniatura, a propòsit de l’exposició en curs en el MuVIM.
Taller per a xiquets i xiquetes de 5 a 12 anys. Places limitades. Reserves:
963883730 i 963883742.

29 de MAIG diumenge

Taller didàctic «Què passaria si...?»

11:30 h. Lloc: Aula didàctica
Com serà la meua vida quan tinga trenta anys? Com m’agradaria? Plantejarnos com volem viure en el futur, ens permet prendre consciència sobre el
present per a actuar en conseqüència. Taller per a xiquets i xiquetes de 9 a
12 anys. Places limitades. Reserves: 963883730 i 963883742.

Concert. València Baryton Project «El baryton»

12:00 h. Lloc: Sala d’Actes del MuVIM
València Baryton Project s’ha dedicat a la interpretació de música per a
l’exòtic instrument anomenat baryton combinant el repertori barroc amb
la música més moderna. Aforament limitat. Les entrades començaran a
repartir-se una hora abans de l’inici del concert.
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M E S U R E S D E S E G U R E TAT I H I G I E N E
Visita adaptada a la situació sanitària pel virus SARS-COV-2
INSTRUCCIONS
La visita està adaptada per a garantir el compliment de les mesures
de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries.
Per la teua seguretat, per la de la resta del públic visitant i la de
l’equip dels Museus, segueix aquestes instruccions:
• No accedisques al centre si tens símptomes (febre, tos o dificultat
per a respirar).
• És obligatori l’ús de mascaretes en tot el recinte del Museu.
• L’accés s’efectua de manera individual o familiar (unitat familiar o
de convivència). Queda prohibida l’entrada de grups.
• Guarda la distància social d’1,5 metres amb els altres visitants i
amb el personal del Museu.
• Segueix en tot moment les indicacions del personal del Museu i
compleix amb les normes d’espera per a l’accés.
• Respecta l’aforament reduït de les sales.
• Segueix l’itinerari unidireccional i senyalitzat per a la visita. No es
pot retrocedir en el recorregut, així que pren-te el teu temps.
• Abans d’accedir al Museu utilitza el gel hidroalcohòlic disponible
en l’accés d’entrada per a la higiene de les teues mans.
• Evita el contacte amb les superfícies comunes i amb els elements
expositius de les sales.
• Acompanya els xiquets mentre estiguen a les sales i explica’ls
aquestes indicacions de manera senzilla perquè puguen gaudir de
l’experiència de visitar el Museu.
• El servei de consigna no està disponible i no es permet l’entrada
amb maletes o equipament similar.

Museu de Prehistòria de València
Museu Valencià d’Etnologia

Ajuntament

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
L’ETNO. MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA

MuVIM
MUSEU VALENCIÀ DE LA IL.LUSTRACIÓ I LA MODERNITAT
C/ Quevedo, 10 - 46001 València. Tel. informació: 963 883 730
Tel. reserves: 963 883 730 i 963 883742
www.muvim.es · informacion.muvim@dival.es
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
D.L.: V-2906-2019

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

C/ Corona, 36 - 46003 València. Tel. informació: 963 883 565.
Botiga-llibreria. Tel. 963 924 746
www.LETNO.ES · www.museuprehistoriavalencia.es
Horari: oberts de dimarts a diumenge, de 10:00 a 20:00h.

