ESTIU

AL MUSEU: Activitats infantils
en temps de lleure.

Del 25 de juny al 30 de juliol de 2021

fotografia ©Sara Guasteví

Activitats adreçades a grups d’esplai i centres que programen
activitats en temps de lleure.

Les activitats s’adaptaran a la normativa específica per a la prevenció de la COVID-19
i seguint estrictament les indicacions de les autoritats sanitàries
Visita dinamitzada
VINE A TROBAR
TEU INSTRUMENT AMIC

Vols venir a conèixer i sentir alguns instruments
de la col·lecció del museu? Un recorregut per
identificar i reconèixer i fins i tot tocar uns amics
molt animats, els instruments musicals.
→ Edat: a partir de 3 anys
→ Tipologia: grups

→ Durada: 1 h
→ Preu: 80 € / grup

VIATJA AMB EL PETIT ORPHEUS

A partir del recorregut audiovisual pel museu,
es fa 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!
→ Edat: a partir de 5 anys
→ Tipologia: grups

→ Durada: 1 h
→ Preu: 80 € / grup

Visita lliure, autoguiada
EL PETIT ORPHEUS

Recorregut autoguiat per l’exposició permanent
del Museu, a partir del programa audiovisual
“El petit Orpheus”.
→ Edat: a partir de 3 anys
→ Tipologia: grups

→ Durada: 1 h aprox.
→ Entrada gratuïta

Tallers d’experimentació sonora
CANTÀFRICA

El so neix de la natura, i la majoria d’instruments
africans també! Llavors d’arbres, petxines i
carbasses són els elements principals per a la
fabricació de molts sonalls del continent africà Us
convidem a fer sonar instruments plens de màgia,
fets a través d’elements naturals. Aprendrem
ritmes tot jugant, cantant i ballant cançons del
Senegal tocades amb la Kora, una arpa africana
feta a partir d’una gran carbassa i de 22 cordes, i
la veu d’un Griot excepcional.
→ Edat: a partir de 3 anys
→ Tipologia: grups

VOLEU TOCAR EL GAMELAN?

Sabeu què és un gamelan?, de quants instruments
es composa?, quina sonoritat tenen? Podreu
trobar resposta a aquestes preguntes i moltes
altres tot experimentant les sonoritats fascinants
del gamelan balinès del Museu.
→ Edat: a partir de 6 anys
→ Tipologia: grups

al web a partir de l’1 de juny de 2021
Cal concertar dia i hora a:
reservesmuseu@auditori.cat
o al tel. 93 256 36 50
Informació al web
ajuntament.barcelona.cat/museumusica

→ Durada: 1 h
→ Preu: 80 € / grup

SONS ENDOLLATS!

Taller d’experimentació sonora per jugar amb
els sons del Theremin i altres enginys musicals
que necessiten l’electricitat per poder sonar.
Es completarà amb un recorregut dinamitzat
al voltant dels instruments electròfons de la
col·lecció.
→ Edat: a partir de 8 anys
→ Tipologia: grups

INFORMACIÓ I RESERVES

→ Durada: 1 h
→ Preu: 90 € / grup

→ Durada: 1h 15m
→ Preu: 80 € / grup

TOQUEM EL JANGGU!,
LES PERCUSSIONS DE COREA

Un taller de percussió amb els janggu del Museu,
els principals instruments de la cultura tradicional
coreana que fa segles que s’utilitzen. A partir del
so d’aquests tambors en forma de rellotge de
sorra entrareu en l’univers d’ una cultura musical
ben diferent i coneixereu noves combinacions
rítmiques!
→ Edat: a partir de 6 anys
→ Tipologia: grups

L’Auditori és un consorci de

→ Durada: 1 h
→ Preu: 80 € / grup

