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#BenvingutsalMuseuAbelló, programa d’activitats pel
Dia Internacional dels Museus
El proper 18 de maig es commemora el Dia Internacional dels Museus. Un
any més, el Museu Abelló ho celebra amb activitats per a totes les edats.
Destaquen una visita comentada per conèixer el taller de restauració i una
visita nocturna amb concert a la terrassa.
El programa #BenvingutsalMuseuAbelló pretén convidar tothom al Museu Abelló,
a partir d’activitats originals per a totes les edats i pensades per conèixer
l’equipament cultural des d’una òptica diferent a l’habitual. Així, a banda de la
jornada de portes obertes i les habituals visites guiades al Museu i a la Casa del
Pintor, es convida el visitant a viure noves experiències.

Museu Confidencial
Vols conèixer què s’hi amaga darrera el Museu? Us proposem una visita
comentada al taller de restauració de l’equipament. Sabreu on està situat, què
s’hi fa, com s’hi treballa i la importància que té per al bon funcionament del
Museu. Visita concertada per a grups

Avança’t a la Nit dels Museus amb Cockt’Art, visita guiada i concert a la terrassa
Divendres 20 de maig, el Museu Abelló s’avança a la Nit dels Museus. Arreu de
Catalunya, el dissabte 21 de maig els museus obren les seves portes amb
propostes culturals diferents. A Mollet, aquesta nit s’avança a divendres amb una
proposta nocturna i fresca: Cockt’Art. A partir de les 9 del vespre, el Museu us
convida a una visita guiada per l’exposició L’altre jo, que acabarà amb un concert
a la terrassa, a càrrec del molletà Pele MacLeod, mentre gaudiu d’un bon
cocktail.

Joc de pistes a través dels paisatges d’Abelló
El dissabte 21 de maig, és el moment de les famílies. El Museu ha preparat un
joc de pistes en què cada família, per equips, haurà d’esbrinar on es troba el
pinzell perdut del pintor Abelló, tot resseguint els paisatges exposats al Museu i
a la Casa. En acabar, hi haurà xocolata i coca per a tothom.
A banda d’aquesta activitat, el diumenge abans, el 15 de maig, també s’ha
programat una activitat familiar dins del cicle “L’art és un joc al Museu Abelló”
que, com totes les activitats del programa del Dia Internacional dels Museus, és
gratuïta.

Portes obertes i presentació de la Joia del Museu
Com és habitual pel Dia Internacional dels Museus, el dimecres 18 de maig, el
Museu Abelló farà jornada de portes obertes en horari de matí i tarda; una bona
oportunitat per apropar-se a conèixer l’equipament. A les 12 del migdia i a les 6
de la tarda, es farà una visita guiada a la Casa del Pintor, que també participa
així a les portes obertes.
Com cada any, tot coincidint amb el Dia dels Museus, es donarà a conèixer una
nova Joia del Museu. Es tracta de presentar algunes peces de l’extens fons d’art
de la Fundació que no es troben exposades al públic. En aquesta ocasió es
presentarà una col·lecció de revistes de Ramon Casas, del qual enguany se
celebra el 150 aniversari del naixement.

#BenvingutsalMuseuAbelló
Amb aquest lema, el Museu Abelló ha convocat un concurs a la xarxa Instagram,
a la qual s’ha iniciat recentment. L’objectiu és donar a conèixer el perfil de
l’equipament en aquesta xarxa social, augmentar-ne els seguidors i, alhora,
donar l’oportunitat entre els seguidors de guanyar una visita guiada al Museu per
a dues persones i un lot de productes del Museu.
Podeu participar fins el mateix dia 18 de maig. Durant la tarda d’aquest dia, es
donarà a conèixer l’afortunat a través del perfil d’Instagram del Museu
(@museuabello).

Adjuntem el programa d’activitats.
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