Tel. 93 403 61 10
cultura.museu@l-h.cat

L’Harmonia

Plaça de Josep Bordonau i Balaguer, 6
Horari de visita
De dimarts a divendres de 17 a 20 h
Els dissabtes i diumenges, d’11 a 14 h / Dilluns i festius, tancat

MUSEU DE L’HOSPITALET.
CASA ESPANYA

ENTRADA GRATUÏTA

Edifici
accessible

E

l Nadal ens convida a compartir els nostres
desitjos de pau i de felicitat, a fer extensives
les nostres alegries i a celebrar la tradició.
I en aquest marc el Museu de L’Hospitalet ens
presenta un seguit d’activitats per a grans i petits
per viure i compartir en família.
Gaudirem de la tradicional mostra pessebrista, que
enguany arribarà a la seva 26a edició; celebrarem,
amb la col·laboració de l’església de Santa Eulàlia
de Mérida, una nova edició del Concert de Nadal,
amb el Cant de la Sibil·la interpretat per la soprano
Laura de Castellet i la coral Xalesta. I podrem
apropar-nos i contemplar les exposicions dels
equipaments culturals.
Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos que passeu
unes molt bones festes envoltats de tota la vostra
família i amics.
Bon Nadal i feliç Any Nou!
Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

Carrer de Joan Pallarès, 38
Tels: 93 403 61 10 i 93 403 61 13

Més informació: www.museul-h.cat
Facebook: MuseuLH
Twitter: @MuseuLH
Instagram: museulh
ISSUU: museudelhospitalet
Canal Museu LH

Col·laboren:

Nadal
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MUSEU DE L’HOSPITALET.
L’HARMONIA
Plaça de Josep Bordonau
i Balaguer, 6
Tels: 93 403 61 10 i 93 403 63 99

Ac t ivit at s
Del 23 de novembre de 2018
al 6 de gener de 2019
MUSEU DE L’HOSPITALET.
CAN RIERA
Carrer de la Riera
de l’Escorxador, 17
Tels: 93 403 61 10 i 93 403 29 97

Exposicions al Museu
Dissabte,
15 de desembre,
a les 11 h
L’Harmonia

Durada: 90 minuts

Taller de disseny de pop-up
Els pop-up són llibres que, mitjançant mecanismes
diversos, aconsegueixen efectes visuals i de
volum en les seves il·lustracions.

Dimecres,
19 de desembre,
a les 21.30 h
Parròquia de Santa
Eulàlia de Mèrida
Plaça de l’Ajuntament

El cant de la Sibil·la
Concert de la coral Xalesta amb Laura de Castellet

Dissabte,
22 de desembre,
a les 11 h
Can Riera

Durada: 120 minuts

Taller de maquillatge de fantasies
de Nadal
Taller de maquillatge de fantasia per a pares i fills.
Des de la creació de dissenys fins a l’aplicació
d’aiguacolors i les tècniques de maquillatge facial
i de fantasia amb motius nadalencs. Molt color i
purpurina per passar una agradable estona en
família!

Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya
C. de Joan Pallarés, 38

• “L’Hospitalet. Un indret, una història”
• “L’Hospitalet del s. XX”
• “Enigmes dels Orígens. Grans preguntes de
la ciència”
L’Harmonia
Pl. de Josep Bordonau i Balaguer, 6

• “Color forma i volum. L’església de Santa
Eulàlia de Mèrida”
• “Centre d’Interpretació de la Ciutat des de
la Barraca. Can Pi, la Bomba, la Cadena, la
Sangonera”

Dimarts, 18 de desembre, a les 20.30 h
Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya
Visita nocturna a l’exposició “Enigmes dels
orígens”
Tallers amb places limitades i inscripció prèvia

Espectacles al Museu

Diumenge, 16 de desembre, a les 12 h
L’Harmonia
Nadal, Nadal amb el Tió!, a càrrec de Jordi
Tonietti
El Nadal és un bon moment
per escoltar mil cançons i
ballar tantes altres danses!
I, com no, també per escoltar
els contes que ens porta de
regal el bon amic Tió!

Altres activitats

Dimarts, 20 de novembre, a les 18 h
Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya
Taller “Investigant óssos humans”. Activitat
de l’exposició “Enigmes dels orígens”
Dissabte, 24 de novembre, a les 12.30 h
Pati del Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya
Festival Acròbates. Vermut poètic. Animal
Impur, amb Joan Duran i Jordi Calvet.
Dissabte, 25 de novembre, a les 11 h
L’Harmonia
Taller familiar. “Andy Warhol. L’artista”
Dimarts, 27 de novembre, a les 20.30 h
Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya
Visita nocturna a l’exposició “Enigmes dels
orígens”
Dissabte, 1 de desembre, a les 11 h
Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya
Taller infantil “Petits investigadors”
Dijous, 13 de desembre, a les 21 h
Museu de L’Hospitalet. Casa Espanya
Observació Astronòmica. Activitat de
l’exposició “Enigmes dels orígens”

Durada: 50 minuts

Diumenge, 23 de desembre, a les 12 h
L’Harmonia
El pirata Cresques i el seu viatge de Nadal.
Relats dibuixats amb música, a càrrec de
Joma, relat i dibuix, i Marc Egea, música.
El pirata Cresques també vol celebrar el Nadal.
Per això, amb el seu barco,
va fent un recorregut per
conèixer mil i un contes que
expliquen com es pot celebrar un bon Nadal. Un espectacle d’il·lustració i música en directe basat en els
personatges que es publiquen ininterrompudament
des de fa més de trenta anys a la revista Cavall Fort.
Joma, l’autor del còmic, dibuixa i narra les històries
d’en Cresques acompanyat per la música en directe
de Marc Egea.
Durada: 45 minuts

XXVI Mostra pessebrista

Del 23 de novembre de 2018 al 6 de gener
de 2019
L’HARMONIA
L’acte d’inauguració tindrà lloc divendres, 23 de
novembre, a les 19 h, amb el recital de poesia
El Nadal i els poetes, a càrrec del Col·lectiu Verba
del Centre Catòlic.

