AGENDA MAIG
2021

www.museuepiscopalvic.com
Instagram @museuepiscopalvic
Facebook museuepiscopalvic
Twitter @MEV_Vic
Horaris Museu (d’abril a setembre)
De dimarts a divendres de 10 a 19 h
Dissabtes de 10 a 19 h
Diumenges i festius de 10 a 14 h
Dilluns 24 obert de 10 a 14 h
Informació i reserves
Tel 938 869 360

AGENDA MAIG
2021

1·2
DISSABTE i DIUMENGE, 11:00H

10€/PERSONA, RESERVA PRÈVIA
MÉS INFORMACIÓ

15
DISSABTE, 17:00H

8,5€/PERSONA, RESERVA PRÈVIA

18
DIMARTS
10H - 19H

ENTRADA GRATUÏTA

BRES D’AMOR:
18:00H, RESERVA PRÈVIA
GRATUÏT I EN DIRECTE A TRAVÉS DE YOUTUBE

MÉS INFORMACIÓ

9·16·23·30
DIUMENGES 10:30H

4€ PER PARTICIPANT, RESERVA PRÈVIA
FAMÍLIES AMB NENS A PARTIR DE 5 ANYS

!

20
DIJOUS
18:00H

RESERVA PRÈVIA
EN DIRECTE PER YOUTUBE

VISITA GUIADA
De la casa al museu: l’artesania ahir i avui
Rajoles, plats, mobles... en quin moment deixaren de ser mers
utensilis i passaren a ser considerats obres d’art? Descobreix-ho
a partir d’un recorregut guiat a les col·leccions del MEV, el MAP i
a diferents tallers d’artesans del carrer de la Riera: Sandra Quílez
(pell), Sama Genís (ceràmica), Montse Albàs (sastreria), Elisabet
Puigblanqué i Carles Gómez (impressió), Jesús Romero (forja) i
Cristina Marin (joies).

L’ESPLENDOR DEL GÒTIC
El tercer dissabte de cada mes el MEV oferirà un recorregut guiat
per la col·lecció d’art gòtic del museu que es combinarà amb una
visita a la catedral de Vic. Vine a conèixer el millor gòtic català!

DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS
Amb motiu del Dia Internacional dels Museus i amb el lema “El
futur dels museus: recuperar i tornar a imaginar”, repensem la
funció dels museus creant, imaginant i plantejant noves propostes per a donar resposta als reptes de la nostra societat.
Jornada de portes obertes. El MEV obrirà les seves portes a tothom
de forma gratuïta durant tota la jornada. Vine a descobrir la col·
lecció d’art medieval!
Benvinguda a la gent gran. En aquesta proposta conjunta dels
museus catalans es convidarà la gent gran a retornar als museus a
través de l’activitat “La primavera en l’art medieval”, una experiència primaveral plena dels colors, textures i paisatges.
Bres d’amor. Versos al bressol de Verdaguer. El MEV i la Casa
Museu Verdaguer organitzen conjuntament una lectura poètica
dels versos de Verdaguer davant del seu bressol.
JOVES I MUSEUS
El museu s’omplirà amb la presència de youtubers, rapers i estudiants que interactuaran amb el MEV d’una manera trencadora.
Estigueu atents per gaudir d’aquestes activitats virtuals!

ACTIVITATS FAMILIARS
Déus, mòmies i faraons egipcis. Descobreix en família els secrets
de l’Antic Egipte a través de les obres que es conserven al museu.
Coneixerem la cultura que va créixer als voltants del riu Nil, desxifrarem jeroglífics i aprendrem per a què servien els uixebtis, els
escarabeus i d’altres objectes màgics.

PRESENTACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC 2020-2030
Posem el futur del museu sobre la taula: el MEV presentarà a la
sala d’actes el Pla Estratègic 2020-2030, un full de ruta que pretén
posicionar i consolidar el MEV a la primera línia de la cultura catalana i internacional.

