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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

I DE 15 A 18 H

FACEBOOK @MEVMUSEU

DISSABTES DE 10 A 19 H

TWITTER @MEVMUSEU

DIUMENGES I FESTIUS DE 10 A 14 H

2·9·16·23·30
DIUMENGES A LES 10:30H

ACTIVITAT FAMILIAR
4€/PARTICIPANT

2-9
ACTIVITAT FAMILIAR
GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

!

5

DIMECRES
11H

5€/PARTICIPANT

DISSABTE, 10:30H

8

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

15

8,5€/PERSONA
RESERVA PRÈVIA

DISSABTE, 10:30H

Dissabtes i diumenges
12H, GRATUÏT AMB EL PREU DE L’ENTRADA

20

DISSABTE 12H
16:30H

ACTIVITAT GRATUÏTA
RESERVA PRÈVIA

22

DISSABTE
10H

ACTIVITAT GRATUÏTA

NADAL EN FAMÍLIA
La llegenda del Nadal Què van descobrir els tres reis savis d’Orient?
Què va somiar Josep? Per què tenen ales els àngels? Amb aquesta
visita coneixerem l’origen de la tradició de Nadal i els Reis. Us
esperem al Museu!
El conte de Nadal Reis, músics, ballarins i pastors endormiscats a
les pintures cobren vida per ajudar a l’estrella i a tres savis d’Orient
a trobar l’establia de Betlem. Aconseguirà l’estrelleta, tot i les
mentides de dimonis entremaliats, il·luminar el camí dels reis per
adorar el nen Jesús? Aquestes festes veniu al MEV i acompanyeu
l’estrelleta i els reis mags en aquest llarg viatge!

TALLERS PER A NENS
Neules de Nadal Les neules són unes postres dolces de les quals tots
gaudim durant els dies de Nadal. Però sabíeu que a l’edat mitjana no
eren igual que les que nosaltres coneixem? Veniu al MEV a descobrir
com eren i a emportar-vos les vostres pròpies neules per decorar
l’arbre de Nadal!

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.
L’esplendor del gòtic Coneix les millors peces del gòtic català del
MEV amb una visita guiada per les sales del museu i la catedral de
Vic.
Recorregut medieval Vine al MEV tots els caps de setmana i gaudeix
d’una visita comentada per l’art, la cultura i els costums del món
medieval.

CINEMA I ART
Una nova sessió organitzada conjuntament amb els Amics dels
Museus d’Osona per conèixer l’art a través del cinema. Presenta
Miquel Pérez, professor de l’UVic i doctor en Història de l’Art.
Consulteu a la pàgina web la proposta d’aquest mes de gener.

MUSEU OBERT
74è Sketchcrawl El MEV acull la 74ena edició d’aquesta marató de
dibuix, convocada a nivell internacional i oberta a tothom. Vine al
Museu, identifica’t com a dibuixant i gaudeix de la jornada envoltat
de meravelloses obres d’art!
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AGENDA
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Soc el Museu d’Art Medieval
de Vic, soc un arc de
connexió entre el passat
medieval i el món actual

