Tallers i activitats per a públic infantil

vila

Reserves:
Tel 628 99 31 75
vilakids@villajoyosa.com

kids
Lloc: vilamuseu
C/Colón, 57
03570 Villajoyosa

Vilakids
Novembre 2018

Dissabte —10 i 24 de novembre

Dimarts — 6 de novembre

De 11.00 a 12.30 hores

Històries de l’Olimp
17.30 a 18.30 hores

Visitarem l’exposició “El mundo
fluye”, una exposició en la qual
els artistes ens mostren la realitat
sobre la discapacitat segons la seua
percepció.

Els mites eren contes que servien en
l’Antiguitat per a explicar diferents
fenòmens. En aquesta ocasió
coneixerem el mite de Aracne.
Preu: 2 €
Dimarts — 13 de novembre

Jocs en Esclaus: tres en ratlla
17.30 a 18.30 hores

Taller: tanca els ulls i mira!

Coneixerem algunes d’aquestes obres
a través de diferents sentits.
Després, en el nostre taller, ens
convertirem en artistes i, posant a
prova els nostres sentits, realitzarem
una pintura amb els ulls tapats.

Els clàssics poden donar molt joc en
Vilamuseu. Juga al tres en ratlla amb
algunes peces de l’exposició “Esclaus
i esclaves de la bellesa”.
Preu: 2 €

Edat recomanada: a partir de 6 anys.

Dimarts — 20 de novembre

Dissabte —17 de novembre

Jocs tradicionals en
La Barbera dels Aragonés
17.30 a 18.30 hores

Vilamuseu al teu rotllo

Per a celebrar el Dia Universal del
Xiquet proposem recuperar els jocs
tradicionals a l’aire lliure com el
sambori, el mocador, etc.
Preu: 2 €

Preu: 3 €
Places limitades.

12.30 hores
Visita comentada per un xic d’11 anys
a l’exposició “Esclaus i esclaves de
la bellesa”. En ella destaca els temes
més rellevants per a xiquets a partir
de 8 anys.
Activitat gratuïta

Dimarts — 27 de novembre

Amulets de l’Antiguitat:
la butlla romana
17.30 a 18.30 hores

Els xiquets romans portaven des del
seu naixement un amulet protector
penjat del coll fins que es considerara
que eren adults.
Vols saber més sobre el seu poder?
Preu: 2 €

Més informació:
628 99 31 75 (telèfon o whatsapp)
vilakids@villajoyosa.com

Més informació
www.vilamuseu.es

