TITOL: ANNO DOMINI. Una recreació del primer Nadal de la història
Descripció: Un pessebre vivent diferent. Experimenta una visita nocturna per les
muralles de Tarragona que et transportarà a la Judea del segle I. Passeja entre
legionaris romans, coneix els savis vinguts de l’orient a llom dels seus camells,
contempla els pastors guardant el ramat, descobreix com era la casa on nasqué Jesús
de Natzaret,... una proposta de reconstrucció històrica única que no oblidaràs.
Quadres escènics: Els quadres escènics es desenvolupen al llarg del Passeig
arqueològic i estan caracteritzats per participar d’una filosofia de reconstrucció
històrica. Cada quadre ve acompanyat per una explicació enregistrada que combina la
narració evangèlica amb l’explicació històrica. Els quadres són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Introducció històrica (audiovisual)
Les profecies
L’anunciació a Maria
El viatge dels savis
L’empadronament
L’anunciació als pastors
El naixement i l’adoració dels pastors i dels savis
El camí cap a Betlem
La fugida a Egipte

Lloc: Muralles de Tarragona (Passeig arqueològic)
Dies: Cap de setmana del 17 i 18 de desembre de 2016
Passis: 18.00 h (català); 18.15 h (català) ; 18.30 h (català); 18.45 (català); 19.00 h
(castellà); 19.45 h (català); 20.00 h (català); 20.15 h (català); 20.30 h (català); 20. 45 h
(castellà)
Preu venda d’entrada: 10 € (gratuïta a nens menors de 3 anys)
Durada aproximada: 50 minuts
Venda d’entrades a tots els centres de El Corte Inglés a partir de mitjans de novembre.
Organitzen: Associació Cultural Sant Fructuós i Museu Bíblic Tarraconense
Patrocinen: Ajuntament de Tarragona, Diputació de Tarragona, Repsol i El Corte Inglés
Col·laboren: Projecte Phoenix, Associació Bíblica de Catalunya, Departament de
Mitjans de Comunicació de l’Arquebisbat de Tarragona i Centre Tarraconense El
Seminari
Contactes: Andreu Muñoz (660 601 842) / Museu Bíblic Tarraconense - Míriam Ramon
(977 251 888 i 652 169 337).

