


QUOTIDIÀFONS 
BUFATS,
INSTRUMENTS
DE CADA DIA

L’ukulele és un instrument de corda originari 
de Hawaii que, en realitat és el resultat de les 
influències dels guitarrons de la península 
ibèrica al continent americà i la Polinèsia. 
Petit, fàcil de tocar i d’un so juganer, és el 
company musical preferit de molts joves. En 
aquest taller descobrirem la història d’aquest 
simpàtic instrument, com es pot construir fins 
i tot amb una caixa de cigars i aprendrem a 
tocar alguns acords!

Dissabtes a les 12 h
10 octubre i 21 novembre de 2020
9 gener i 27 març de 2021
Sala d’interactius | Preu 5 €

Voleu saber què passa quan l’enginy i la 
musicalitat es troben? En Xavi Lozano 
transforma objectes quotidians en instruments 
de vent, que comparant-los amb els de la 
col·lecció del Museu, descobrireu que l’única 
diferència, al cap i a la fi, és el material del 
qual són fets. Al final de cada sessió podreu 
construir un “quotidiàfon” diferent.

Diumenges a les 17:30 h
25 octubre de 2020 i 31 gener de 2021
Sala de teclats  | Preu 5 €

Els janggu són uns tambors amb forma de 
rellotge de sorra i d’una potent sonoritat, 
típics de la cultura tradicional coreana. 
Us proposem experimentar una sessió de 
percussió per endinsar-vos en una cultura 
musical exòtica i conèixer nous patrons 
rítmics!

Dissabtes a les 12 h
7 novembre de 2020 i 17 abril de 2021
Sala d’interactius | Preu 5 €

Heu sentit mai el so d’un gamelan? És un 
conjunt d’instruments de percussió i gongs 
d’Indonèsia, de gran riquesa tímbrica, 
que acompanya els rituals i espectacles 
balinesos de teatre i dansa. En aquest taller 
podreu tocar-lo i descobrir la seva fascinant 
sonoritat!

Diumenges a les 17:30 h
18 octubre i 15 novembre de 2020
17 gener, 7 febrer, 7 març i 11 abril de 2021
Sala de teclats | Preu 5 €

  UKULELE, 
EL VIATGE
DE TORNADA

   QUIN
GONG!

Taller pràctic d’introducció
A PARTIR DE 5 ANys

Taller participatiu d’introducció
A PARTIR DE 5 ANys

Taller participatiu d’introducció
A PARTIR DE 5 ANys

Espectacle participatiu
A PARTIR DE 5 ANys
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  TOQUEM
 ELS JANGGU, 
  ELS INSTRUMENTS
  DE COREA

Manel Musso Conducció musical

Jordi Casadevall i Marc Pitarch
Conducció musical

 Xavi Lozano Conducció musical

Lluís Solsona Conducció musical
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L’observació d’alguns instruments de la 
col·lecció ens pot inspirar per construir el 
nostre propi instrument. Comprovarem que 
a vegades, amb recursos simples, podem 
aconseguir grans resultats sonors!

Dissabtes a les 12 h
28 novembre de 2020
27 febrer de 2021
Sala d’interactius | Preu 5 €

Espectacle musical que ens apropa al món del 
so a través de la tecnologia. Passejarem per 
l’evolució dels instruments musicals des de 
la prehistòria fins els temps actuals i jugarem 
a crear nous sons amb la fabulosa màquina 
del so!, un enorme teclat vertical que ens 
permetrà musicalitzar sons urbans, d’animals 
o les nostres pròpies veus.

Diumenges a les 17:30 h
13 desembre de 2020
21 març de 2021

Sala de teclats | Preu 5 €

  FES
QUE SONI!

   LA
MÀQUINA
DEL SO

   UN
GULLIVER
VIOLINISTA

Taller de construcció fàcil
d’instruments
A PARTIR DE 5 ANys
Pep Gol Conducció musical

Pep Gol Conducció musical

Conte musical participatiu
A PARTIR DE 5 ANys
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Espectacle dinàmic per a tota la família a 
l’entorn dels Viatges de Gulliver on la música 
barroca es fusiona amb l’actuació teatral i la 
interacció amb el públic.

Diumenges a les 17:30 h
27 desembre de 2020 i 14 febrer de 2021
Sala de teclats  | Preu 5 €

   ELS
PASTORS
MÚSICS

Si voleu passar un matí nadalenc molt especial 
veniu  al taller de Nadal!  Visitarem el pessebre 
musical exposat al Museu, els instruments 
tradicionals relacionats amb les celebracions 
del Nadal i construirem un instrument per 
acompanyar les nadales en família! Si ja 
teniu la simbomba, la pandereta, el flabiol i 
el tamborí i el violí de pastor de les darreres 
edicions, veniu a completar la col·lecció.

Dijous 24 desembre de 2020
de 10 h a  13:30 h
Inscripcions a reservesmuseu@auditori.cat

Taller DE NADAL: CONSTRUCCIÓ D’UN
INSTRUMENT a PARTIR DE 6 ANys

Conte musical participatiu
A PARTIR DE 5 ANys
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Adriana Alcaide i Maria Roca Conducció musical
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Les famílies no es quedaran al taller.
Podrán recollir els nens i nenes
a la finalització de l’activitat.



museumusica

L’Auditori Barcelona
Lepant 150
08013
Barcelona

93 256 36 50 / 62
MUSEUMUSICA@BCN.cat

@museumusicabcn

L’Auditori és un consorci de

b a r c e l o n a . c a t / m u s e u m u s i c a

    MESURES
COVID-19

         EL MUSEU
   DE LA MÚSICA,
UN LLOC SEGUR
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1 Aforament reduït.

Circuit únic de visita.

Punts d’higiene amb gel desinfectant.

Servei de neteja intensificat.
 
Servei d’audioguia i de playlist descarregable al telèfon 
mòbil a través de codi QR amb enregistraments 
originals de més de 30 instruments seleccionats.

Servei de consulta de la biblioteca, de documents i de 
col·leccions disponible presencialment sota petició 
avançada (48h).

Les normes sanitàries obliguen a tenir temporalment 
desactivades les pantalles interactives i fora d'ús els 
instruments que generalment estan a disposició dels 
visitants.


