
Del 25 de juny al  31 de juliol de 2019
Activitats adreçades a grups d’esplai,  casals i 
centres dedicats al temps de lleure.

AL MUSEU DE LA MÚSICA 
DE BARCELONA
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ESTIU 

PER GAUDIR I DESCOBRIR EL MERAVELLÓS MÓN DELS INSTRUMENTS

Grups de 10 a 25 persones
Informació i reserves a: reservesmuseu@auditori.cat o al tel. 93 256 36 50
barcelona.cat/museumusica

L’Auditori és un consorci de



A PARTIR DE 3 ANYS DÓNA-LI CORDA
VISITA DINAMITZADA + TALLER
Ens preguntarem quins podrien ser els primers 
instruments de corda descoberts pels humans, 
com han anat evolucionant a través del temps i 
en els diferents espais geogràfics. Seguirem la 
pista des de l’ektar o gopichand fins al piano, i 
finalment construirem un peculiar instrument: un 
monocordi  pinçat de tensió variable. 
→ Durada: 1 h 30m 
→ Preu: 85 € / grup 

SONALLS AFRICANS
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ
La música africana, acompanyada d’una gran 
varietat de sonalls fets amb materials naturals, 
ens desperta els moviments del cos amb el seu 
ritme contagiós. Us proposem construir un sonall 
africà abans de començar a ballar.
→ Durada: 1 h 30m
→ Preu: 85 € / grup

INSCRIPCIONS JA OBERTES!
Contacta amb nosaltres per concretar dia i hora:
reservesmuseu@auditori.cat 
i tel. 93 256 36 50

NOU!

VINE A TROBAR EL TEU INSTRUMENT AMIC
VISITA DINAMITZADA 
Voleu venir a conèixer i sentir alguns instruments 
de la col·lecció del Museu? Un recorregut per 
identificar, reconèixer i, fins i tot, tocar uns amics 
molt animats, els instruments musicals.             
→ Durada: 1h 15m  
→ Preu: 70 € / grup

INSTRUMENTS AQUÀTICS
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ 
Els sons de la veu i els instruments emeten ones 
que vibren i es transmeten per l’aire, però...només 
per l’aire?, i si ho provem amb l’aigua? Veniu a 
experimentar-ho, us garantim una activitat molt 
refrescant!        
→ Durada: 1h 
→ Preu: 75 € / grup

VIATJA AMB EL PETIT ORPHEUS
VISITA DINAMITZADA 
A partir del recorregut audiovisual del Museu, 
farem un viatge on els instruments de diferents 
indrets del món dialoguen entre ells a partir 
de les semblances i diferències. Els podem 
entendre perquè parlen el llenguatge universal 
de la música!    
→ Durada: 1h 15m 
→ Preu: 70 € / grup

UN MÓN DE RITMES
VISITA DINAMITZADA + TALLER 
Voleu conèixer com i per a què s’utilitzen els 
instruments de percussió en diferents llocs 
del món? Farem un recorregut pels espais del 
Museu i un taller per confeccionar el vostre propi 
instrument: un tambor sonall com els del Tibet i 
el Japó, o unes maraques per als més petits.  
→ Durada: 1h 30m 
→ Preu: 85 € / grup

BUFAMÓN
VISITA DINAMITZADA + TALLER
Un recorregut per alguns espais de la col·lecció 
permanent per anar a cercar els instruments de 
vent de diferents èpoques i cultures, i acabar fent 
un taller de construcció d’un curiós i original ins-
trument de vent, un barretinòfon, senzill, simpàtic 
i molt sonor!
→ Durada: 1 h 30m 
→ Preu: 85 € / grup

VOLEU TOCAR EL GAMELAN?
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ
Sabeu què és un gamelan?, de quants instruments 
es composa?, quina sonoritat té? Podreu trobar 
resposta a aquestes preguntes, i moltes altres, 
tot experimentant amb les sonoritats fascinants 
del gamelan balinès del Museu.
→ Durada: 1 h
→ Els dijous i els divendres
→ Preu: 75 € / grup

SONS ENDOLLATS!
TALLER D’EXPERIMENTACIÓ + VISITA
Jugarem amb els sons del Theremin i altres 
enginys musicals que necessiten l’electricitat 
per poder sonar. Completarem l’activitat amb un 
recorregut dinamitzat al voltant dels instruments 
electròfons de la col·lecció.
→ Durada: 1 h
→ Preu: 75 € / grup

APROPA CULTURA
Activitats també per a grups Apropa per acostar 
la música a persones en risc d’exclusió social. 
→  apropacultura.cat

A PARTIR DE 8 ANYS A PARTIR DE 6 ANYS


