PROGRAMA D’ACTES DEL DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS I
DE LA NIT EUROPEA DELS MUSEUS
DEL 15 AL 24 DE MAIG DEL 2014

Dijous 15 de maig
•

20.15 h Xerrada sobre els 10 anys de la declaració de la vall del Madriu com a
Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, a càrrec de Susanna Simón, directora
del pla de gestió de la vall del Madriu, al CIAM d’Escaldes-Engordany.

Divendres 16 de maig
De les 17 a les 22 h Visites guiades al Museu del Còmic.
21 h Visites guiades a l’església de Santa Eulàlia d’Encamp i al Museu d’Art
Sacre.

Dissabte 17 de maig, Nit europea dels museus
•

20 h Concert de música tradicional pirinenca a càrrec del grup Germanes Abad
a la Casa Rull. En finalitzar el concert, s’oferirà una visita guiada i una copa de
cava als assistents.

Aforament limitat. Informació i reserva prèvia obligatòria al telèfon (+376) 839760

•
•
•

20 h (català) i 20.30 h (castellà) Visites guiades nocturnes al Museu del Tabac.
De les 21 a les 24 h Visites guiades nocturnes al MW Museu de l’Electricitat.
De les 20 a les 22 h Visita lliure a l’exposició Galobardes al Museu del Tabac.

Diumenge 18 de maig
•
•

11 h Concert de música tradicional pirinenca a càrrec del grup Germanes Abad
al Museu del Tabac. Informació i reserves al (+376) 741545.
12.30 h Cantada de corals als jardins i al balcó del Museu Casa d’ArenyPlandolit (en el marc del 33è Aplec coral de la zona nord de les Terres de Lleida
i Andorra que se celebrarà a Ordino).

Dissabte 24 de maig
•

20 h Concert del cicle ONCA Bàsic - Quartet per l’art: El modernisme de Toldrà.
Museu Casa d’Areny-Plandolit d’Ordino.

Aforament limitat. Informació i reserva prèvia obligatòria al telèfon (+376) 839760

El dissabte 17 i el diumenge 18 de maig els museus d’Andorra obriran les
portes gratuïtament per commemorar el Dia internacional dels museus,
en els horaris habituals. Excepcionalment, el Museu Casa d’ArenyPlandolit i el Museu Postal obriran el diumenge a la tarda, coincidint
amb la celebració del 33è Aplec coral a Ordino.
Museus participants
Museu de la Moto
MW Museu de l’Electricitat
Casa Cristo
Museu Nacional de l’Automòbil
Casa d’Areny-Plandolit
Museu Postal
Centre d’Interpretació de la natura
Casa Rull
Farga Rossell, Centre d’Interpretació del Ferro
Andorra Romànica, Centre d’Interpretació del Romànic
Museu del Còmic (només divendres 16)
Casa de la Vall
Museu del Tabac
Museu del Perfum
CIAM (Centre d’Interpretació de l’Aigua i del Madriu)
CAEE (Centre d’Art d’Escaldes-Engordany)
Coordinació

Amb la col·laboració de

Per més informació, podeu contactar als telèfons 844141, 839760 o a icom@andorra.ad

