
Nits de les Arts
Música&Art als museus de Vic
 Juliol-Agost 05

Oficina de Turisme
de Vic

Telèfon 93 886 20 91
Fax 93 889 26 37

Carrer de la Ciutat, 4
08500 Vic

turisme@ajvic.net
www.victurisme.net

Museu Episcopal
de Vic

Telèfon 93 886 93 60
Fax 93 886 93 61

Plaça Bisbe Oliba, 3
08500 Vic

informacio@museuepiscopalvic.com
www.museuepiscopalvic.com

Museu de l’Art de
la Pell

Telèfon 93 883 32 79
Fax 93 885 07 62

C.Arquebisbe Alemany 5
08500 Vic

mapvic@interausa.com
www.diba.es/museuslocals

Institut Municipal
d’Acció Cultural

Telèfon 93 886 21 00
Fax 93 886 29 21

Carrer de la Ciutat 1
08500 Vic

imac@ajvic.net
www.imacvic.net
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Festa MajorNits de les ArtsNits de les Arts Festa Major
VISITA GUIADA I CONCERT
Dissabte, 23 de juliol
Lloc: Museu de l’Art de la Pell
Preu: gratuït

De 20.00 a les 21.30 Portes obertes
al museu.

A les 20.30 i a les 21.00 Explicació
comentada per una guia del museu
de la peça del trimestre: Barret.
Aquesta peça d’indumentària ens
portarà a l´època del Quixot. A través
de la moda en el vestir ens introduirem
en els costums, els valors i el
pensament d’una societat en crisi.

A les 21.30 Trobada Europa Cantat
(Concert de corals infantils d’arreu
del món).

CONCERT
Dijous, 18 d’agost
Lloc: Museu de l’Art de la Pell
Preu: 6 ¤ (jubilats, carnet
d’estudiant, carnet jove i grups
de més de 10 persones: 3 ¤)
Els grups de més de 10
persones, amb reserva prèvia al
mateix museu.

A les 20.30 Concert: Mario
Prisuelos, piano. Obres de
J.S.Bach, W.A.Mozart,
L.V.Beethoven, F.Liszt,
C.Debussy, E.Granados,
S.Prokofiev i A.Katchaturian.

En acabar es donarà una copa
de cava a tots els assistents.

CONCERT
Dijous, 4 d’agost
Lloc: Museu de l’Art de la Pell
Preu: 6 ¤ (jubilats, carnet
d’estudiant, carnet jove i grups
de més de 10 persones: 3 ¤)
Els grups de més de 10
persones, amb reserva prèvia
al mateix museu.

A les 20.30 Concert: M. Teresa
Vert, soprano, i Daniel Garcia,
piano. Obres de Kurt Weil (1900-
1950), George Gershwin (1898-
1937), Johann Strauß (1825-
1899), Franz Lehár (1870-1948)
i Carl Zeller (1842-1898).

En acabar es donarà una copa
de cava a tots els assistents.

CONCERT
Dijous, 11 d’agost
Lloc: Museu de l’Art de la Pell
Preu: 6 ¤ (jubilats, carnet
d’estudiant, carnet jove i grups
de més de 10 persones: 3 ¤)
Els grups de més de 10
persones, amb reserva prèvia al
mateix museu.

A les 20.30 Concert: Javier Moya,
guitarra. Obres d’I. Albéniz, J.S.
Bach, G.F. Händel, J. Moya, L.
Narváez, N. Piovani, G. Sanz, F.
Tárrega i M. Torroba.

En acabar es donarà una copa
de cava a tots els assistents.

VISITA GUIADA “LES JOIES DE LA CIUTAT”
Data: diumenge, 3 de juliol
Hora: 11 del matí (durada: 2 hores)
Sortida des de l’Oficina de Turisme
Preu: 5 ¤ (menors de 12 anys: 3 ¤)
Informació: 93 886 20 91
(aconsellem fer reserva prèvia)

Més de dos mil anys d’història han deixat a
Vic un fabulós llegat de patrimoni artístic,
arquitectònic i béns mobles que va des de
l’època romana als nostres dies.

Amb una guia de la ciutat, entrarem als edificis
més emblemàtics de Vic (Temple Romà,
catedral, Museu Episcopal, Ajuntament i Museu
de l’Art de la Pell) i a cada un d’ells visitarem
una petita selecció de les joies que guarden.

CONCERT I VISITA GUIADA
Dimarts, 19 de juliol
Lloc: Pl.Bisbe Oliba i Museu
Episcopal de Vic
Preu: gratuït

De 21.00 a 23.00 Portes obertes
al museu.

A les 21.00 Trobada Europa Cantat
(Plaça Bisbe Oliba). Concert de corals
infantils d’arreu del món.

A les 22.00 i a les 22.30 Explicació
comentada per una guia del museu del
retaule dedicat a Sant Martí, obra gòtica
del segle XV atribuïda al Mestre de les
Figures Anèmiques. El retaule va ser
un dels primers en formar part del fons
del Museu a finals del segle XIX.

VISITA GUIADA I CONCERT
Dijous, 14 de juliol
Lloc: Museu Episcopal de Vic
Preu: gratuït

De 21.00 a 23.00 Portes obertes al museu.

A les 21.00 i a les 21.30 Explicació
comentada per una guia del museu del
frontal d’altar de Santa Margarida de
Vilaseca, obra que probablement va ser
creada en un taller vigatà de la segona
meitat del segle XII i que correspon a la
plena maduresa del romànic català.

A les 22.00 Concert amb la formació
Pressax (Bru Maymó, saxo soprano Pau
Sanchís, saxo alto Mari Tere Gómez, saxo
tenor Sergi Rovira, saxo baríton) Obres
de  Dvorjäak, Gershwin i Iturralde.

La música i les arts són
les protagonistes de les
nits d’estiu als Museus
de la ciutat de Vic. Un
plaer pels sentits amb
concerts i amb l’opor-
tunitat de conèixer el
contingut dels nostres
museus. Us convidem a
gaudir d’un temps per
escoltar, mirar i passejar.


