AGENDA MATBC

AGOST 2020
MUSEU ARXIU TOMÀS BALVEY | CARDEDEU

09 D'AGOST

12 D'AGOST

13 D'AGOST

BROSSA
LES PARAULES SÓN CÒPIA

FEM CARTELLS A L'ESTIL
BROSSA

TALLER BROSSA
CONSTRUCCIÓ D'UN POEMARI

Lectura de poemes

Taller familiar a la biblioteca

de Joan Brossa a càrrec de

on crearem significats a

membres del grup de

través de la paraula i dels

lectura de la biblioteca

elements propis de la imatge

dirigit per Mireia

d'un cartell reivindicatiu.

Chalamanch

Punt de trobada al Museu.
Activitat gratuïta amb reserva

Cal reserva prèvia.

a la biblioteca

A les 12h

A les 10.30h

Taller per adults i joves a la
biblioteca Marc de Vilalba on
crearem un poema objecte a
partir de la visita al museu.

Aforament limitat,
cal reserva prèvia a la
biblioteca.
Activitat gratuïta

A les 18h

14 i 16
D'AGOST

EXPOSICIONS
PERMANENTS

EXPOSICIONS
TEMPORALS

VISITA GIUADA AL MUSEU

CARDEDEU
MIRANT PASSAT, TEIXINT
FUTUR

Joan Brossa:
escolteu aquest silenci

Vine a conèixer una de les
farmàcies rurals més

Entrada lliure

antigues de casa nostra i a

Un espai on descobrir el

l'últim apotecari que la va

territori i la seva història, a

regentar, Tomàs Balvey i Bas,

partir del patrimoni cultural i

col leccionista noucentista i

natural

·

Fins el 13 de setembre al museu

fundador del museu.

EXPOS CAPELLA
Kao malo vode na dlanu

La visita es farà en grups

TOMÀS BALVEY
COL · LECCIONISTA .

petitis i amb mascareta.

Una mostra de les

l’amor a Sèrbia de Mireia

col leccions que Tomàs

Sallarès

A les 12h

Balvey va recopilar al llarg

Fins al 30 d’agost

dels anys

Entrada lliure

·

Un projecte sobre
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De dimecres a dissabte de 10 a 14 i de 17 a 20h | Diumenge i festius de 10 a 14h | Dilluns i dimarts no festius, tancat

