Майстеркласи для
українських
сімей

Книга художника
Субота, 9 квітня, з 11.00 до 12.30 год.
Посібно-творча майстерня (Діяльність останньої тимчасової виставки 125
років Кау Ферра)
Одним із найвідоміших літературних творів Сантьяго Русіньола є L’auca del
Senyor Esteve. У музеї Кау Ферра ви можете побачити його намальований
художником Рамоном Касасом, а в магазині La Puntual Museum ми можемо
знайти його у вигляді книги.
На цій майстерні ми будемо дуже креативними! Ми зробимо книжку
художника. Будемо складати папірці, клеїти, фарбувати і пришивати
кольоровими шнурками.
Школа Піа. Каррер Сант-Ісідре, 5
Escola Pia. Carrer Sant Isidre, 5
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Шукати і знайти у палаці Марісель
Субота, 16 квітня, з 17 до 18.15 год.
Після екскурсії по палацу Марісель, під час гри, знайдемо герб палацу, потім
ми намалюємо його на плитці з обпаленої глини.
Кімната Vaixells. Палац Марісель
Sala Vaixells. Palau de Maricel
Троянди і дракон у хустці
Субота, 23 квітня, з 17 до 18.15 год.
Щоб познайомитися з Festivitat Sant Jordi (свято міста), ми намалюємо
хустку з найбільш символічними персонажами свята.
Кімната Vaixells. Палац Марісель
Sala Vaixells. Palau de Maricel
Гра відстеження - Stämpfli Foundation
Субота, 30 квітня, з 10.00 до 17.00 год.
Відвідати музеї Сіджеса з родиною буде дуже весело!
Ми підготували багато ігор, в яких можна дивитися, шукати та грати!, у
Stämpfli Foundation
Для виконання завдання, не забудьте взяти з собою мобільний!
Від 3 до 6 років та від 7 до 11 років.
Коли гра закінчиться, буде сюрприз
Фонд сучасного мистецтва Stämpfli. пл. Міська рада, 13. Сіджес.
Fundació Stämpfli-Art Contemporani. Pl. Ajuntament, 13. Sitges.
Гра-підказка - Музей Кау Ферра
Субота, 7 травня, з 10.00 до 19.00 год.
Відвідати музеї Сіджеса з родиною буде дуже весело!
Ми підготували багато ігор для перегляду, пошуку та гри!, у Museu del Cau
Ferrat
Для виконання завдання, не забудьте взяти з собою мобільний!
Від 3 до 6 років та від 7 до 11 років.
Коли гра закінчиться, буде сюрприз
Музей Кау Ферра
Museu del Cau Ferrat

Вік: від 4 до 11 років
Воркшопи будуть безкоштовними.
Діяльність з обмеженими
Реєстрація для всієї групи шляхом відправки
листа на адресу reservesms@diba.cat
(тел. 93 894 03 64 , натиснути 1)

Русіньоль і театр
Субота, 14 травня, з 11:00 до 12:30 год.
Посібно-творча майстерня (Діяльність останньої тимчасової виставки 125
років Кау Ферра)
Сантьяго Русіньоль також був автором багатьох п’єс. У Кау Ферра ми
можемо побачити картини, натхненні цими роботами, такі як L’alegria que
passa, El Pati Blau, L’Auca del Senyor Esteve. На цьому воркшопі ми створимо
виставу та декорації до п’єси, щоб ми могли інтерпретувати наші п’єси. Ми
будемо використовувати картон, кольори, картини, клаптики одягу ... і
багато іншого, щоб зробити виставу.
Школа Піа. Каррер Сант-Ісідре, 5
Escola Pia. Carrer Sant Isidre, 5
Розписуємо вітраж
Субота, 21 травня, з 17:00 до 18:15 год.
Через вітражі Museu del Cau Ferrat ми пояснимо причину його корисності та
попрацюємо з імітацією розпису вітража.
Кімната Vaixells. Палац Марісель
Sala Vaixells. Palau de Maricel
Зробимо килимок
Субота 28 травня з 17:00 до 18:15 год.
Незабаром ми наближаємося до фестивалю Тіла Христова (Festivitat de
Corpus), де квіти відіграють головну роль. На цьому майстер-класі ми
пояснимо, як зробити квітковий килим, і кожен хлопчик і дівчинка зроблять
його за форматом моделі.
Кімната Vaixells. Палац Марісель
Sala Vaixells. Palau de Maricel

Dissabte 9 d’abril 11h a 12.30h
Un llibre d’artista
Taller manual i creatiu (Activitat de la passada exposició temporal
125 anys del Cau Ferrat)
Una de les obres literàries més emblemàtiques de Santiago Rusiñol
és L’auca del Senyor Esteve. Al Museu del Cau Ferrat la podeu
veure pintada pel pintor Ramon Casas, i a la botiga dels Museus La
Puntual la podem trobar en llibre. En aquest taller serem molt
creatius! Realitzarem un llibre d’artista. Doblegarem papers,
enganxarem, pintarem i cosirem amb cordons de colors.
Escola Pia. Carrer Sant Isidre, 5
Cerca-troba al Palau de Maricel
Dissabte 16 d’abril 17h a 18.15h
Després d’un recorregut pel Palau de Maricel tot jugant a trobar
l’escut del Palau, el pintarem en una rajola de fang cuit.
Sala Vaixells. Palau de Maricel

Tallers infantils
pro Ucraïna
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Les roses i el drac al Mocador
Dissabte 23 d’abril de 17h a 18.15h
Per conèixer la tradició de Sant Jordi pintarem un mocador amb els
personatges més emblemàtics de la festa.
Sala Vaixells. Palau de Maricel
Joc de pistes- Fundació Stämpfli
Dissabte 30 d’abril de de 10h a 17h
Anar amb la família de visita als Museus de Sitges serà força divertit!
Hem preparat un munt de jocs de pistes per mirar, buscar i jugar!, a
la Fundació Stämpfli
No oblideu portar el mòbil, activitat digital!
De 3 a 6 anys i de 7 a 11 set anys.
Quan finalitza el joc hi ha sorpresa
Fundació Stämpfli-Art Contemporani. Pl. Ajuntament, 13. Sitges.
Joc de pistes- Museu del Cau Ferrat
Dissabte 7 de maig de 10h a 19h
Anar amb la família de visita als Museus de Sitges serà força divertit!
Hem preparat un munt de jocs de pistes per mirar, buscar i jugar!, al
Museu del Cau Ferrat
No oblideu portar el mòbil, activitat digital!
De 3 a 6 anys i de 7 a 11 set anys.
Quan finalitza el joc hi ha sorpresa
Museu del Cau Ferrat
Rusiñol i el teatre
Dissabte 14 de maig 11h a 12.30h
Taller manual i creatiu (Activitat de la passada exposició temporal
125 anys del Cau Ferrat)
Santiago Rusiñol també va ser escriptor de moltes obres de teatre.
En el Cau Ferrat podem veure quadres inspirats amb aquestes
obres, com L’alegria
que passa, El Pati Blau, L’Auca del Senyor Esteve. En aquest taller
realitzarem un teatret i els decorats d’una obra de teatre, així
podrem interpretar les
nostres obres. Utilitzarem cartolines, colors, pintures, retalls de
roba... i més per fer el teatret.
Escola Pia. Carrer Sant Isidre, 5

Pintem un Vitrall
Dissabte 21 de maig de 17h a 18.15h
A través dels vitralls del Museu del Cau Ferrat explicarem el perquè
de la seva utilitat i treballarem amb la simulació de pintar un vitrall.
Sala Vaixells. Palau de Maricel

Fem una catifa
Dissabte 28 de maig de 17h a 18.15h
Aviat ens aproparem a la Festivitat de Corpus on les flors tenen un
gran protagonisme. En aquest taller explicarem com es fa una catifa
de flors i cada nen i nena en realitzarà una amb format maqueta.
Sala Vaixells. Palau de Maricel

Edats: de 4 a 11 anys
Els tallers seran gratuïts.
Activitat amb aforament limitat
Inscripcions per tot el grup enviant un correu a
reservesms@diba.cat, trucant al tel. 93 894 03
64 ext. 1 o a la recepció dels Museus

