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INFORMACIÓ I RESERVES

HORARIS MUSEU

MUSEUARTMEDIEVAL.CAT

TEL 938 869 360

DE DIMARTS A DIVENDRES DE 10 A 13 H

INSTAGRAM @MEVMUSEU

RESERVES@MUSEUARTME-

I DE 15 A 18 H

FACEBOOK @MEVMUSEU

DIEVAL.CAT

DISSABTES DE 10 A 19 H

TWITTER @MEVMUSEU

DIUMENGES I FESTIUS DE 10 A 14 H

!

MUSEU DIGITAL
Nou espai immersiu: “Avui, fa mil anys” El MEV ha inaugurat l’espai
immersiu més gran dels museus catalans, pensat per gaudir d’experiències culturals i educatives a través de les emocions i les sensacions. La proposta que estrena l’espai és la nova porta d’entrada al
Museu: dona un context necessari a la col·leció d’art medieval. Esteu
preparats per viatjar mil anys enrere? Us esperem al MEV!

OBERT
GRATUÏT AMB EL PREU
DE L’ENTRADA

LES VISITES GUIADES DEL MEV
Visió romànica Una visita guiada per descobrir la col·lecció d’art
medieval del Museu i per pujar al campanar romànic més alt de
Catalunya.

DISSABTE, 10:30H

5

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA
VENDA ONLINE

Dissabtes i diumenges 12h
RESERVA PRÈVIA
8,5€/PERSONA

1

VENDA ONLINE

DIMARTS
11H

GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

6·13·20·27
DIUMENGES A LES 10:30H

4€/PARTICIPANT, RESERVA PRÈVIA

3

DIJOUS
16:30H

DISSABTE
11H

26

DISSABTE, 10:30H

ACTIVITATS FAMILIARS
Mira, toca, olora i escolta l’art en família Descobrirem que les obres
d’art del MEV no només es poden gaudir amb la vista sinó també
amb la resta de sentits i que, a través d’ells, es pot fer un viatge en el
temps i traslladar-nos a l’edat mitjana. Us esperem!

DONA HAVIA DE SER
Revisem el model de feminitat present en la col·lecció d’art medieval.
Aquest mes, dedicarem l’espai a parlar del pecat: a quines formes
s’associa i quins noms pren durant l’Edat Mitjana? I avui? En som
hereves, d’aquest imaginari?

ACTIVITAT GRATUÏTA

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

VISITES TEMÀTIQUES
Morir a l’edat mitjana
Pestes i epidèmies, execucions públiques, manca d’higiene i remeis
poc eficaços... A través de les obres del MEV, en aquesta visita
veurem les maneres de morir medievals i aquelles creences que hi
havia sobre la vida després mort.

MUSEU OBERT
Cinema i Art Una sessió organitzada juntament amb els Amics dels
Museus d’Osona per conèixer l’art a través del cinema. Es projectarà El Arte de la Amistad (Final Portrait), de Stanley Tucci, el retrat
d’un geni i d’una amistat entre dos homes units per la creativitat.

ACTIVITAT GRATUÏTA

19

NOVETAT Avui, fa mil anys El nou espai immersiu és l’arc de connexió
entre el present actual i el passat de fa mil anys: ens transportarem
a l’edat mitjana a través d’una experiència emotiva i sensorial per
descobrir i entendre la magnífica col·lecció d’art medieval del MEV.

VENDA ONLINE

CASES D’OLIBA
Els temples de fa mil anys Descrobrirem la riquesa i l’esplendor de
les esglésies de l’època d’Oliba a través de la col·lecció del MEV.
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Avui, fa mil anys.

AGENDA
EV

AGENDA
MEV

