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Corremuseus és una iniciativa per al Dia
Internacional dels Museus.
Les administracions públiques valencianes,
Generalitat Valenciana, Diputació de València
i Ajuntament de València han establert una
col·laboració innovadora en 2017 per tal d’oferir
als ciutadans una programació agrupada de les
accions i activitats programades per al «Dia dels
Museus».
Corremuseus és un vehícle cultural que ens
acosta a les activitats programades pels museus
de València, al temps que convertirà la ciutat en
un gran espai lúdic, facilitant la relació entre els
ciutadans.
Comptem amb l’acció de l’artista Julieta sobre
un autobús de l’EMT (que el pintarà el dia 15 en
la Plaça de l’Ajuntament, convertint-se en el bus
que circularà per la ciutat en el trayecte habitual
del Bus 5.
El Corremuseus Serà gratuït els següets dies:
Dijous, 18 (de 17:00 a 22.30)
Dissabte 20 i Diumenge, 21 (Tot el dia)
Al final d’aquest document trobareu un directori
dels centres i museus participants, amb les
webs i telèfons de contacte per si us cal ampliar
informació.

PROGRAMACIÓ SETMANA

DIA
INTERNACIONAL
DELS MUSEUS

A LA CIUTAT DE VALÈNCIA
DEL 15 AL 21 DE MAIG

dilluns 15
Plaça del Ajuntament.

De 11:00 a 19:00 h.
#corremuseus: Pintada Bus EMT per Julieta XXL.

CENTRE DEL CARME
dilluns, 15

De 11h a 14 i de 16 a 19h. Visites guiades. Amb

reserva prèvia. Visita històric-artística per l’antic
convent i introducció de les línies discursives
de cadascuna de les exposicions temporals.
Informació i reserves: Tel. 96 192 26 44 / 96
315 20 24. Adreça electrònica: didactica@
consorciomuseos.es

dimarts 16
IVAM
dimarts, 16

10 h., 11 h. i 12 h. Taller educatiu «LlJocs per
emportar». Vinculat a la exposiciò Perdidos en
la ciudad. La vida urbana en las colecciones
del IVAM, la qual ens mostra les múltiples
visions, espais i existències humanes que han
conformat la vida a la ciutat.
19 h. Conferència de Pilar Albarracín, organitzada
en col·laboració amb la Facultat de Belles
Arts. Pilar Albarracín (Sevilla, 1968) és una
artista molt reconeguda internacionalment
que fa servir la crítica i la ironia per a construir
un discurs de gènere.

CENTRE DEL CARME
dimarts, 16

De 11 a 14 i de 16 a 19 h. Visites guiades. Amb

reserva prèvia. Visita historicoartística per
l’antic convent i introducció de les línies
discursives de cada una de les exposicions
temporals.
Informació i reserves: Tel. 96 192 26 44 / 96
315 20 24. Adreça electrònica: didactica@
consorciomuseos.es

MUSEU DEL CORPUS-CASA DE LES ROQUES

dimarts, 16

12:00 h. Visita guiada. Entrada Lliure.
18:00 h. Conferència. Explicació del procés de
restauració de les Roques del Corpus a càrrec
de Toni Colomina (Institut de Restauració del
Patrimoni-Universitat Politècnica de València).
Entrada Lliure.

MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
dimarts, 16

18:00 h. Taula redona. «El conflicte de Síria.
Del drama humà a la desfeta del Patrimoni».
Amb Lola Bañón, Ricard Horta i Khaled Marai

MUSEU DE LA SETMANA SANTA MARINERA
dimarts, 16

18:00 h. Conferència. «La restauració de les
imatges del Museu de la Setmana Santa
Marinera». A càrrec de l’empresa Trestaller.
Entrada lliure.

MuVIM
dimarts, 16

18:00 h. Taller per a públic adult. «El llibre i
la seua història». Lloc: aula didàctica ¿Com
hauria sigut la història humana sense
llibres? De la mateixa forma que Internet ha
transformat la vida de milions de persones,
en el passat això ho va fer l’aparició de
l’escriptura i la impremta, és a dir, la
producció de manuscrits i impresos. Encara
ara, seguim llegint llibres enquadernats i
escrivint moltes vegades sobre trossos de
paper. Places limitades. Inscripcions en el
telèfon 963 883 730.
19:00 h. Inauguració exposició «Philographics.
Breu diccionari filosòfic murals». Selecció
de cartells conceptuals dissenyats per Genis
Carreras.

dimarts, 16

CENTRE DEL CARME
De 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h.
Visites guiades. Amb reserva prèvia.
Visita historicoartística per l’antic convent
i introducció de les línies discursives de
cadascuna de les exposicions temporals.
Informació i reserves: Tel. 96 192 26 44 / 96
315 20 24. Adreça electrònica: didactica@
consorciomuseos.es

dimecres 17
dimecres, 17

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
19:00 h. Teatre. Festival Diez Sentidos. Por
Mayores. Lloc: pati. Representació teatral de
la Companyia Caterva Teatre.

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
20:00 h. Inauguració. Exposició «L’arquitectura
talaiòtica. La prehistòria de Menorca».

dimecres, 17

MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA
19:30 h. Taula redona: «Museus i històries controvertides. Allò que no conten els museus».
Lloc: sala II. Aforament limitat (60 persones).
Intervendran: Rafael Company (Director del
Muvim), Gil-Manuel Hernández (Director del
Museu Faller de l’Ajuntament de València),
Xavier Martí (Director del Museu d’Història de València), Francesc Tamarit (Director
del Museu Valencià d’Etnologia) i José Luis
Pérez Pont (Director del Consorci de Museus
de la Comunitat Valenciana)

dimecres, 17

MuVIM
18:00 h Taller per a públic adult. «El llibre i
la seua història» Lloc: aula didàctica ¿Com
hauria sigut la història humana sense
llibres? De la mateixa forma que Internet ha
transformat la vida de milions de persones,
en el passat això ho va fer l’aparició de
l’escriptura i la impremta, és a dir, la
producció de manuscrits i impresos. Encara
ara, seguim llegint llibres enquadernats i
escrivint moltes vegades sobre trossos de
paper. Places limitades. Inscripcions en el
telèfon 963 883 730.
19.00 h. Retransmissió en directe del
programa cultural La pinacoteca de ràdio,
amb Alejandro Álvarez i Juanjo Milimbo.
Aniversari Llibreria Dadá: La pinacoteca de
ràdio Activitat emmarcada dins dels actes
commemoratius dels deu anys de la Llibreria
Dadá al MuVIM. Lloc: Llibreria Dadá. Accés
lliure fins a completar l’aforament.

dimecres, 17

CENTRE DEL CARME
Des de 19:00 fins a les 11:00 h del matí següent.
Activitat «Què passa quan no passa res.
Dormir en el museu». Organitza: Vicente
Arlandis

dimecres, 17

IVAM
10:00, 11:00 i 12:00 h. Taller educatiu «LlJocs
per emportar». Vinculat a la exposiciò
Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las
colecciones del IVAM, la qual ens mostra
les múltiples visions, espais i existències
humanes que han conformat la vida a la
ciutat.

dimecres, 17

CENTRE DEL CARME
De 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h.
Visites guiades. Amb reserva prèvia.
Visita historicoartística per l’antic convent
i introducció de les línies discursives de
cadascuna de les exposicions temporals.
Informació i reserves: Tel. 96 192 26 44 / 96
315 20 24. Adreça electrònica: didactica@
consorciomuseos.es

dimecres, 17

MUSEU DE LA SETMANA SANTA MARINERA
18:00 h. Visita guiada. «El concepte de refugi
en la iconografia de la Setmana Santa
Marinera». Entrada lliure.

MUSEU DEL CORPUS-CASA DE LES ROQUES
12:00 h. Visita guiada. Entrada Lliure.

dijous 18
«DIA INTERNACIONAL DELS MUSEUS».
ENTRADA GRATUÏTA EN TOTS ELS
MUSEUS I MONUMENTS MUNICIPALS

dijous, 18

PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
De 11:30 a 20:00 h. FESART. Muntatge
instal·lació a l’aire lliure amb participació
ciutadana. Entrega de plànol amb museus
senyalitzats de la ciutat. Entrega de material
didàctic que aporten els museus

dijous, 18

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
10:00 – 19:00 h. Dia Internacional dels Museus
«Museus i històries controvertides: dir allò
que no es pot dir als museus».

dijous, 18

MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA
20:15 h. Concert Festival Etnomusic 2017.
Ramiro Naka (Guinea Bissau). Lloc: pati
19:00 h. Visita guiada. «Històries controvertides
al museu» La visita tindrà una duració de 1
hora. Places limitades (25 persones). Cal
fer reserva enviant un correu electrònic a
muvaet@dival.es indicant: nom, cognom i
telèfon.

dijous, 18

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
19:00 h. Concert per Raúl Thais. Festival Diez
Sentidos. Por Mayores. Lloc: sala Alfons el
Magnànim.

dijous, 18

CENTRE DEL CARME
De 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h.
Visites guiades. Amb reserva prèvia.
Visita historicoartística per l’antic convent
i introducció de les línies discursives de
cada una de les exposicions temporals.
Informació i reserves: Tel. 96 192 26 44 / 96
315 20 24; Adreça electrònica: didactica@
consorciomuseos.es

dijous, 18

IVAM
10:00, 11:00 i 12:00 h. Taller educatiu «LlJocs
per emportar». Vinculat a la exposiciò
Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las
colecciones del IVAM, la qual ens mostra
les múltiples visions, espais i existències
humanes que han conformat la vida a la
ciutat.
11:30 h i 12:30 h. Visites i interpretacions
de les exposicions a càrrec de diferents
associacions civils. Les visites es realitzaran
a les exposiciones: Joana Hadjithomas &
Khalil Joreige. Two Suns in a Sunset i Helena
Almeida. Corpus. A la fi de les visites hi haurà
un còctel d’agraïment a les associacions
participants a l’explanada de l’IVAM.
19:00 h. Conversa de l’artista Carmela García
amb Yolanda Peralta, conservadora del TEA
de Tenerife, amb motiu de la inauguració de
l’exposició Carmela García. Imágenes de(l)
poder. Cartografía de lo invisible.
20:00 h. Inauguració de l’exposició Carmela
García. Imágenes de(l) poder. Cartografía de
lo invisible. Galeria 6 de l’IVAM.

dijous, 18

MUSEU DE BELLES ARTS de València
10:30 i 12:30h. Visites a la col·lecció permanent
per a adults (inscripció 96 387 03 00). Els
grups (màx. 20 persones) es formaran en el
vestíbul principal del Museu.
11:30 i 19:00 h. Visites a magatzems i tallers
(inscripció 96 387 03 00). Els grups (màx.
20 persones) es formaran en el vestíbul
principal del Museu.
18:00 h: Visita a l’exposició temporal Mirades
fotogràfiques (inscripció 96 387 03 00). El
grup (màx. 20 persones) es formarà en el
vestíbul principal del Museu.

dijous, 18

CENTRE DEL CARME
De 12:14 a 14:00 h. Programa ‘Locos por
València’ Cadena Ser, en directo des
del claustre gòtic del Centre del Carme.
Organitza: Consorci de Museus de la
Comunitat Valenciana i Cadena Ser.
18:00 h Taula redona. Exposició del projecte
‘Reinventar el que és possible /Accionar
l’imaginable de Juan Luis Toboso’: «La
situació actual». Convocatòria 365 dies VLC.
20:00 h. Inauguració. Comissari: Juan Luis Toboso

MUSEU DEL CORPUS-CASA DE LES ROQUES
12:00 h. Visita guiada. Entrada Lliure.

dijous, 18

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
10:00, 11:00 i 12:00 h. Visita guiada. Entrada
Lliure. Aforament limitat.

dijous, 18

CASA MUSEU BENLLIURE
A les 10:00 i a les 12:00 h. Visita guiada.
Aforament limitat. Entrada lliure.

dijous, 18

MUSEU DE LA CIUTAT
19:00 h. Exposició. «De València a Tournai:
arqueologia de les primeres catedrals
d’Europa». Entrada lliure.

dijous, 18

MUSEU DE LA SETMANA SANTA MARINERA
18:00 h. Visita guiada. «El concepte de refugi
en la iconografia de la Setmana Santa
Marinera». Entrada lliure.

dijous, 18

MuVIM
11:00 h Taller per a Secundària i Batxillerat.
«Drets de les dones». Lloc: aula didàctica.
Taller de recerca sobre el paper de la dona
en el desenvolupament de la cultura de la
pau i de la defensa dels drets de les dones a
través dels personatges i referents històrics
femenins guardonats amb el Nobel de la
Pau durant el segle xx. Cal reserva prèvia de
plaça. Inscripcions en el telèfon 963 883 730.
12:00 h. Visita guiada al barri de Velluters.
«La Ruta de la seda. Comerç, intercanvi,
tolerància».
Activitat
gratuita.
Places
limitades. Els grups es conformaran per ordre
d’arribada. Tiquets al punt d’informació.
18:00h. Taller per a públic adult. «El llibre i la seua
història» Lloc: aula didàctica. ¿Com hauria
sigut la història humana sense llibres? De la
mateixa forma que Internet ha transformat
la vida de milions de persones, en el passat
això ho va fer l’aparició de l’escriptura i la
impremta, és a dir, la producció de manuscrits
i impresos. Encara ara, seguim llegint llibres
enquadernats i escrivint moltes vegades
sobre trossos de paper. Places limitades.
Inscripcions en el telèfon 963 883 730.
18:00 h;19:00 h; 20:00 h. Visites guiades a
la maqueta. El MuVIM, aprofitant el Dia
Internacional dels Museus, vol acostar el
museu al públic de manera més exhaustiva i
des d’una perspectiva reflexiva i critica. I per
això, ofereix tres visites guiades a la maqueta
que, en general, posaran l’accent en la
història de la Il·lustració valenciana i, més en
concret, en la importància que hi han tingut
les dones. Places limitades. Inscripcions en
el 963 883 730.
19:00 h. Aniversari Llibreria Dadá: Conversa
amb amics de les llibreries. Lloc: Llibreria
Dadá. Una trobada entre amics en què
parlarem sobre tot allò que passa cada
vegada que anem a les llibreries: encontres,
sensacions, converses... Activitat emmarcada
dins dels actes commemoratius dels deu
anys de la Llibreria Dadá al MuVIM. Accés
lliure fins a completar l’aforament.

dijous, 18

JARDÍ BOTÀNIC
De 10:00 a 21:00 h. Jornada de portes
obertes en el botànic + taller de pintura.
A l’aire lliure. Visita el museu viu més verd
de València i crea la teva pròpia obra
artística inspirada en la naturalesa, el Jardí
Botànic i els nenúfares de Monet us serviran
d’inspiració. Entrada gratuïta al Jardí. Taller
de pintura amb «Salir con Arte». Matrícula:
36,60€. Horari del taller: 18 a 20h. Lloc:
Umbràcul del Botànic

divendres 19
divendres, 19

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
19:00 h. Dansa pels grups Poliana Lima i
Howool Baek. Festival Diez Sentidos. Por
Mayores. Lloc: sala Alfons el Magnànim.

divendres, 19

CENTRE DEL CARME
De 19:00 a 23:30 h. Festa ‘Viatge al Present.
Art mural i cultura urbana». Celebració del
Dia Internacional dels Museus (DIM) i festa
de presentació del Projecte ZEDRE. Art
mural, Dj, música en directe, projeccions,
performances, màgia de proximitat i
activitats per a tots els públics.
De 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h.
Visites guiades. Amb reserva prèvia.
Visita historicoartística per l’antic convent
i introducció de les línies discursives de
cada una de les exposicions temporals.
Informació i reserves: Tel. 96 192 26 44 / 96
315 20 24; Adreça electrònica: didactica@
consorciomuseos.es

divendres, 19

IVAM
10:00, 11:00 i 12:00 h. Taller educatiu. «LlJocs
per emportar». Vinculat a la exposiciò
Perdidos en la ciudad. La vida urbana en las
colecciones del IVAM, la qual ens mostra les
múltiples visions, espais i existències humanes
que han conformat la vida a la ciutat.
19:30 h. Visita guiada a l’exposició Carmela
García. Imágenes de(l) poder. Cartografía de
lo invisible a càrrec de Carmela García.

MUSEU DEL CORPUS-CASA DE LES ROQUES
12:00 h. Visita guiada.

divendres, 19

MuVIM
11:00 h. Taller per a Secundària i Batxillerat.
«Drets de les dones». Lloc: aula didàctica.
Taller de recerca sobre el paper de la dona en
el desenvolupament de la cultura de la pau i
de la defensa dels drets de les dones a través
dels personatges i referents històrics femenins
guardonat amb el Nobel de la Pau durant el
segle xx. Públic: Batxillerat. Cal reserva prèvia
de plaça. Inscripcions en el 963 883 730.
18:00 h. Taller per a públic adult. «Cerveses
artesanals». Lloc: aula didàctica. Adreçat a
tots aquells que desitgen iniciar-se en el món
del tast i l’elaboració de la cervesa artesana.
Sota un punt de vista pràctic i sensorial,
parlarem de com es perceben les cerveses
a través dels sentits, alhora que veurem com
s’elaboren, coneixerem els tipus, distingirem
les classes, trobarem els maridatges més
adequats i descobrirem moltes altres
curiositats. Places limitades. Inscripcions en
el telèfon 963 883 730.
19:00 h. Aniversari Llibreria Dadá: Dones al món
dels llibres. Lloc: Llibreria Dadá. Xerradacol·loqui sobre el procés de creació dels llibres
des d’una perspectiva femenina. Activitat
emmarcada dins dels actes commemoratius
dels deu anys de la Llibreria Dadá al MuVIM.
Accés lliure fins a completar l’aforament.
19:00 h. Decoració de la pèrgola del MuVIM.
Inauguració de la decoració de la Pèrgola
feta per estudiants de l’Escola d’Art Superior
i de Disseny de València amb motiu del Dia
Internacional dels Museus.

dissabte 20

nit europea dels museus
ENTRADA GRATUÏTA EN TOTS ELS MUSEUS I
MONUMENTS MUNICIPALS
OBERT FINS A les 00:00 de la NIT

dissabte, 20

CENTRE DEL CARME
De 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h.
Visites guiades. Amb reserva prèvia. Visita
historicoartística per l’antic convent i introducció
de les línies discursives de cadascuna de les
exposicions temporals. Informació i reserves:
Tel. 96 192 26 44 / 96 315 20 24; Adreça
electrònica: didactica@consorciomuseos.es

dissabte, 20

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
11:00 h. Visita guiada. «L’arquitectura talaiòtica. La prehistòria de Menorca». Amb l’ajuda d’un arqueòleg, descobrirem com eren
l’arquitectura i els objectes de les cultures
que ocuparen el territori balear entre final
del tercer mil·lenni i el canvi d’era, des dels
dòlmens fins als talaiots.
12:00 h. Taller. «Fes-te la teua moneda». Lloc:
aula taller del Museu de Prehistòria. Utilitzant
els mètodes de la numismàtica, aprendrem a
descriure la primera moneda que es va fer
a la seca de la Valentia romana, i ens farem
una reproducció d’un dracma de Sagunt.
22:00 – 1:00 h. Visites dramatitzades, tallers
i animacions. Activitats especials a les
instal·lacions del centre per a celebrar la Nit
Europea dels Museus.

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
19:00 h. Concert de piano per David Lao. Lloc:
sala Alfons el Magnànim..

dissabte, 20

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA
De 10:30 h. a 00:00 h. i diumenge 21, des de les
11:00 h. (fins a completar el llenç). Jacomart
x 100. Activitat dirigida per l’artista plàstica
Tina McCallan: la recreació de l’Anunciació
de Jaume Baçó ‘Jacomart’. Necessitem 100
persones per a pintar cada un un quadrat en
un gran llenç, participant així en una activitat
de pintura col·lectiva. No es necessita cap
experiència prèvia i és gratuït. Hi haurà
assistents en valencià, castellà i anglés.
McCallan ha realitzat projectes semblants en
llocs com la National Gallery de Londres, el
Festival of Contemporary Performing Arts de
Glastonbury i inclús en la seu de les Nacions
Unides a Líban.Horari de l’activitat: Sense
cita prèvia. Per a més informació: Tel. 96 387
03 20 / 96 387 03 19

dissabte, 20

CENTRE DEL CARME
De 17:00 a 19:30 h. Activitats paral·leles a
«Refugiarte». Performance de Llorenç Barber.
Organitza: Grup Refugiar-te. Col·labora:
Consorci de Museus de la Comunitat
Valenciana
19:00 h. Inauguració exposició «Notificacions»
Projecte d’Isaïes Griñolo. Comissari: Isaías
Griñolo
De 20:00 a 22:30 h. «Festival Docs València».
Clausura i entrega de premis. Organitza:
Ajuntament de València i Institut Valencià de
Cultura.
20:00 h. Concert d’Alozeau i Piñango & Nieto.
«Festival ENSEMS. Art Sonor i Músiques
Experimentals’. Organitza: Institut Valencià
de Cultura

dissabte, 20

IVAM
18:30 h. Visita dinamitzada a l’exposició Helena
Almeida. Corpus, a càrrec d’Elena de las
Heras, on es tracta el procés creatiu i la
producció artística, referents i temes clau en
l’obra de l’artista portuguesa, com ara el cos,
l’espai o les emocions.
19:30 h. Projecció del documental «Pintura
habitada», de Joana Ascensão, sobre el
treball de l’artista Helena Almeida (Lisboa,
1934), presentat per l’artista i professora de
Belles Arts de la UPV, Mau Monleón.

dissabte, 20

MUSEU DE BELLES ARTS de València
12:00 h. Música en el Museu. Concert per a
trio de corda. Lloc: Sala 8 de la col·lecció
permanent (Jerónimo Jacinto d’Espinosa).
Accés lliure fins a completar aforament.
18:30 i 21:00 h. ‘Els llibres en l’art’. Visita
especial a una selecció d’obres de la
col·lecció permanent, comentada per Rosa
Rodríguez Canals, bibliotecària del Museu
de Belles Arts de València. Sense cita prèvia.
El grup (màx. 20 persones) es formarà en el
vestíbul principal del Museu
19:30 i 20:30 h. Dansa en el Museu. A càrrec
de la companyia Marea Danza. Lloc: Pati
de l’Ambaixador Vich (accés lliure fins a
completar aforament)

dissabte, 20

MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
12:00 h. Taller. «A mos redó». Com menjen els
animals? Gratuït. Aforament limitat. Reserves.
Museu de Ciències Naturals. Tel.- 96 208 43 13
12:00 h. Taller. «Fer visible l’invisible». Taller
familiar de visions microscòpiques. Gratuït.
Aforament limitat. Reserves. Museu de
Ciències Naturals. Tel.- 96 208 43 13

dissabte, 20

MUVIM
12:00 h. Visita guiada al barri de Velluters.
«La Ruta de la seda. Comerç, intercanvi,
tolerància». Places limitades. Els grups es
conformaran per ordre d’arribada. Tiquets al
punt d’informació.
17:00 h. Visites guiades a la maqueta. Places
limitades. Els grups es conformaran per ordre
d’arribada. Tiquets al punt d’informació.
18:00 h. Taller per a públic adult. «Cerveses
artesanals». Lloc: aula didàctica. Adreçat
a tots aquells que desitgen iniciar-se en el
món del tast i l’elaboració de la cervesa
artesana. Sota un punt de vista pràctic i
sensorial, parlarem de com es perceben les
cerveses a través dels sentits, alhora que
veurem com s’elaboren, coneixerem els
tipus, distingirem les classes, trobarem els
maridatges més adequats i descobrirem
moltes altres curiositats. Places limitades.
Inscripcions en el telèfon 963 883 730.
19:00 h. Concert d’Astro Rey Aniversari
Llibreria Dadá. Lloc: Llibreria Dadá. Concert
commemoratiu dels deu anys de la Llibreria
Dadá al MuVIM. Entrada lliure i gratuïta.

dissabte, 20

PALAU CERVERÓ
19:00 h. Concert. A càrrec de l’Ampastrata.
Recorregut per la música instrumental i vocal
occidental des de l’Edat Mitjana fins a finals del
Barroc. Entrada lliure amb aforament limitat.
MUSEU DE LA CIUTAT
LA LLOTJA dels MERCADERS
EL CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA
L’ALMODÍ
Oberts fins a les 00:00 h.

JARDÍ BOTÀNIC
De 10:00 a 16:00 h. Concurs de pintura i
narrativa ràpides «InsPirats pel Botànic».

diumenge 21
diumenge, 21

CENTRE DEL CARME
De 11:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h.
Visites guiades. Amb reserva prèvia. Visita
historicoartística per l’antic convent i introducció
de les línies discursives de cada una de les
exposicions temporals. Informació i reserves:
Tel. 96 192 26 44 / 96 315 20 24; Adreça
electrònica: didactica@consorciomuseos.es

diumenge, 21

MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
A les 10:30 i les 13:00 h. Animació. Biblioteca
infantil. «Llibres per a jugar, llibres per a
aprendre». «Il·lustrar per a contar»10:00
– 14:00 h Lloc: sala de descans de la 1a
planta del Museu de Prehistòria. Gaudirem
de la prehistòria i l’arqueologia a través de
diferents tipus de llibres que conformen la
nostra col·lecció.
11:00 h. Taller. «Fes-te la teua moneda». Lloc:
aula taller del Museu de Prehistòria. Utilitzant
els mètodes de la numismàtica, aprendrem a
descriure la primera moneda que es va fer
a la seca de la Valentia romana, i ens farem
una reproducció d’un dracma de Sagunt.
12:00 h. Visites a la carta. «Societats prehistòriques». Lloc: sales permanents del Museu
de Prehistòria. Triareu quatre peces des
del Paleolític fins a l’Edat del Bronze i amb
elles descobrireu algunes curiositats de les
col·leccions del Museu

diumenge, 21

MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA
11:30 i 12:45 h. Visites guiades. «Descobreix
el Museu», Visites guiades fetes pels
conservadors i les conservadores del museu
a les sales permanents i les exposicions
temporals.
12:30 h. Tallers didàctics. «Jocs tradicionals»
Lloc: sala de tallers del Museu Valencià
d’Etnologia. Els nostres majors no disposaven
dels joguets que tenim hui, però no per això
deixaven de jugar i passar-ho bé. Amb molta
imaginació usaven objectes disponibles en
la naturalesa (arena, pedretes, certs ossos,
fulles, flors, branques, etc.) o objectes
casolans (cordes, papers, taules, teles, fils,
botons). Amb tot això, podien jugar a un
munt de jocs. ¿Vols participar-hi?

CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
11:30 h. Teatre infantil. Titellet per Artics. Lloc:
pati.
19:00 h. Concert Coral Universitària Sènior.
Lloc: sala Alfons el Magnànim.

diumenge, 21

CENTRE DEL CARME
De 10:00 a 13:00 h. «Els diumenges tornem
a l’escola». Antics alumnes de l’Escola de
BB.AA. realitzaran obres d’art de diferents
disciplines (pintura, escultura, dibuix, etc.)
Organitza: Escultor de la Ossa
12:00 h Concert d’Abraham Rivas. Organitza:
Grup Refugiar-te

diumenge, 21

IVAM
11:00 i 12:00 h. Visites i interpretacions de les
exposicions a càrrec de diferents associacions
civils. Les visites es realitzaran a les exposiciones:
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige. Two Suns
in a Sunset i Helena Almeida. Corpus. A la fi
de les visites hi haurà un còctel d’agraïment a
les associacions participants a l’explanada de
l’IVAM.
12:00 h. Taller didáctico familiar Gent i cases
i gent on les famílies reflexionen al voltant
del significat social dels habitatges com
a necesitat humana, formularan objectius
i desitjos de millora i construirán la seua
propia casa amb blocs de cartró. Una
activitat lúdica i, alhora, compromesa amb la
realitat que ens envolta. Taller desenvolupat
per a l’IVAM a càrrec de Críos&Roll.
12:00 h. Recorregut guiat a l’exposició Helena
Almeida. Corpus a càrrec de Pilar Martínez.
De manera clara i comprensible pel que fa
als seus termes i recorregut, està destinat a
tot tipus de públic.

diumenge, 21

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA
11:00 h. Visita a l’exposició temporal Mirades
fotogràfiques (inscripció 96 387 03 00). El
grup (màx. 20 persones) es formarà en el
vestíbul principal del Museu
12:00 h. Dansa en el Museu. A càrrec de la
companyia Marea Danza. Lloc: Pati de
l’Ambaixador Vich (accés lliure fins a completar
aforament)

diumenge, 21

MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA
Instameet en el Museu @IgersValencia i el Museu
de Belles Arts de València han organitzat
un ‘Instameet’, una trobada d’instagramers
amb motiu del DIM-2017. S’iniciarà amb un
recorregut fotogràfic inicial per l’interior del
Museu, abans de la seua obertura al públic,
per a captar instantànies sense visitants,
i continuarà després amb les activitats
pròpies del dia. Estes fotografies realitzades
pels instagramers’ es divulgaran en els seus
comptes personals i en l’oficial del Museu
pujant-les a Instagram amb l’etiqueta @
gvamubav i amb l’hashtag #IgersMubav.

CASA MUSEU BENLLIURE
12:00 h. Visita guiada. Entrada lliure. Aforament
limitat.

diumenge, 21

CASA MUSEU BLASCO IBÁÑEZ
Des de les 9:30 h fins a finalització. Lectura
col·lectiva de «Flor de Maig», una iniciativa
del Festival «Cabanyal Íntim».

diumenge, 21

MuVIM
10:30h. Visites guiades a la maqueta. Places
limitades. Els grups es conformarán per ordre
d’arribada. Tiquets al punt d’informació.
11: 00 h. Taller infantil. «Stop-motion». Lloc:
aula didàctica. L’animació és un potent mitjà
de comunicació i expressió. En aquest taller
del MuVIM aprendrem a usar alguna de
les seues tècniques fonamentals: la stopmotion i l’animació amb retallables. Places
limitades. Els grups es conformarán per ordre
d’arribada. Tiquets al punt d’informació.
11:30 i 12:30 h. Visites guiades a «Tot Centelles»
amb el comissari de l’exposició. Places
limitades. Els grups es conformarán per ordre
d’arribada. Tiquets al punt d’informació.

ANNEXE

ACTIVITATS FORA DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
18 maig, dijous
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE SAGUNT. Visites
guiades (10:30 i 12:00 h) Visita guiada per a
col·lectiu desfavorit de Sagunt. Taller didàctic
«La quotidianeitart romana al nostre abast .Taller
d’activitats a les 12:00 h, Contacontes infantil
Entrega de fullets del Museu actualitzats.
18 maig, dijous
MUSEU DE LA IMPREMTA I DE LES ARTS
GRÀFIQUES. El Puig de Santa Maria, València.
Activitats per a public familiar, 11:00 h. Activitat
per a públic adult emigrant, 12.00 h.
20 maig, dissabte
MUSEU DE LA IMPREMTA I DE LES ARTS
GRÀFIQUES. El Puig de Santa Maria, València.
Activitats per a public familiar, 11:00 h. Entrega
dels nous fullets del museu. Entrega dels plànols
de la ciutat de València amb museus senyalitzats.

Ciutat d’ALACANT

18 de maig, dijous
11:30 a 20:00 h. A l’Explanada. FesArt:
Muntatge Instal·lació a l’aire lliure amb
participació ciutadana. Entrega de pla amb
museus senyalitzats de la ciutat. Entrega de
material didàctic que aporten els museus

Ciutat de CASTELLÓ

18 de maig, dijous
11:30 a 20:00 h. Plaça Major. FesArt: Muntatge
Instal·lació a l’aire lliure amb participació
ciutadana. Entrega de pla amb museus
senyalitzats de la ciutat. Entrega de material
didàctic que aporten els museus
18 de maig, dijous
MUSEU DE LA VALLTORTA. Castellón. 2 Tallers
dirigits a públic escolar (200 xiquets). Visites
guiades per guies del museu. Entrega del nou
fullet del museu. Entrega de plànol de Castelló de
la Plana amb senyalització dels museus de la ciutat

MUSEUS PARTICIPANTS
CENTRE DEL CARME
Museo, 2 · 46003 València
Telèfon: 96.192.26.40 Fax: 96.192.26.41
www.consorciomuseos.gva.es
IVAM
Guillem de Castro, 118 · 46003 València
Telèfon: 96.386.30.00 Fax: 96.392.10.94
ivam@ivam.es · www.ivam.es
MUSEU DEL CORPUS - CASA DE LES ROQUES
Rocas, 3 · 46003 València
Telèfon: 96.315.31.56
MUSEU D’HISTÒRIA DE VALÈNCIA
València, 42 (continuación del Paseo de la Pechina,
junto al Parque de Cabecera)
46920 Mislata, València
Telèfon: 96.370.11.05 Fax: 96.370.11.36
mhv@valencia.es · www.valencia.es/mhv
MUSEU DE LA SETMANA SANTA MARINERA
Rosario, 3 · 46011 València
Telèfon: 96.352.54.78 ext. 4079
www.semanasantamarinera.org
MUVIM
Guillem de Castro, 8, y Quevedo, 10 · 46001 València
Telèfon: 96.388.37.30
muvim@dival.es · www.muvim.es
CENTRE MUSEÍSTIC LA BENEFICÈNCIA
Corona, 36 · València
MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA
Telèfon Informació: 96.388.35.65
Visites i activitats: 96.388.35.78
muvaet@dival.es · www.museuvalenciaetnologia.es
MUSEU DE PREHISTÒRIA DE VALÈNCIA
Telèfon: Informació: 96.388.35.65 - Visitas: 96.388.35.79
www.museuprehistoriavalencia.es/
MUSEU DE BELLES ARTS DE VALÈNCIA
San Pío V, 9 · 46010 València
Telèfon: 96.387.03.00 Fax: 96.387.03.01
museobellasartesvalencia@gva.es
www.museobellasartesvalencia.gva.es
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS
General Élio (Jardines de Viveros), S/N · 46010 València
Telèfon: 96.208.43.13
museociencias@valencia.es · www.valencia.es
CASA MUSEU BENLLIURE
Blanquerías, 23 · 46003 València
Telèfon: 96.391.16.62
cmbenlliure@valencia.es · www.valencia.es
MUSEU DE LA CIUTAT
Pl. Arzobispo, 3 · 46003 València
Telèfon: 96.208.41.26 - 96.208.41.27
sccmuseos@valencia.es · www.valencia.es
JARDÍ BOTÀNIC
Quart, 80 · 46008 València
Teléfono: 96.315.68.00 (centralita) Fax: 96.315.68.26
cicbotanic@uv.es · www.jardibotanic.org
PALAU CERVERÓ
Pl. Cisneros, 4 · 46003 València
Telèfon: 963 92 62 29
LLOTJA DELS MERCADERS
Mercat, s/n · 46001 València
Telèfon: 96.208.41.53
lonja@valencia.es · www.valencia.es
CENTRE ARQUEOLÒGIC DE L’ALMOINA
Plaça de Dècim Juni Brut, s/n · 46001 València
Teléfono 962084173
L’ALMODÍ
Plaça de Sant Lluís Bertran, 1 · 46001 València
Telèfon 96 352 54 78 Ext. 4521
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE SAGUNT
Carrer del Castell, 23 · 46500 Sagunt
Telèfon: 962 61 72 67
email: museosagunto@gva.es
MUSEU DE LA IMPREMTA I DE LES ARTS GRÀFIQUES
Carrer Joanot Martorell, 6 · 46540 Puig. València
Telèfons: 96 120 64 90 - 659 46 35 75
MUSEU DE LA VALLTORTA
Pla de l’Hom s/n · 12179 Tírig (Castellón)
Telèfon: 964 33 60 10
museo_valltorta@gva.es

