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
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Les roses i el drac al Mocador
Dissabte 23 d’abril de 17h a 18.15h
Per conèixer la Festa Major de Sitges 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

