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Comparteix la celebració #MEV125

Facebook – museuepiscopalvic

Twitter - @MEV_Vic

Instagram - @museuepiscopalvic

Wifi : MUSEU

Contrasenya : MEV07045



11:30 Celebració 125è aniversari del Mev

Inauguració oficial al vestíbul del museu

12:00 Demostració de combats medievals. 

Grup de recreació històrica Sordibus.

Ball de l’Àliga i l’aligueta.

Gegants de Vic

Lloc: plaça Bisbe Oliba

L’aligueta entra al museu. 

Acompanyem a l’aligueta a retrobar-se amb el teixit 

romànic de les àligues. Sala 23

12:30 

a    

14:00

Cavallers medievals sortiran de les obres, ens 

explicaran anècdotes i curiositats i ens deixaran 

emprovar les seves armadures. 

Grup de recreació històrica Sordibus. Sales 5-10

12:45 Els protagonistes de la fundació del MEV.

Marc Sureda, conservador del Museu. Sala 1

13:00 Busquem els dracs del museu. 

Activitat familiar. Servei educatiu del Mev. 

Punt de trobada: vestíbul

13:00 El lapislàtzuli, el blau més bonic i luxós de l’Art.

Judit Verdaguer, conservadora del Museu. Sala 4

13:15 Petits detalls del Museu.

Josep M. Riba, director del Museu. 

Punt de trobada: vestíbul

13:30 El museu desconegut: la sala de màquines.

Fèlix Juste i Xevi Furriols, Servei de manteniment. 

Punt de trobada: vestíbul

Dissabte 9 de juliol
matí tarda

15:30 Busquem els dracs del museu. 

Activitat familiar.

Servei educatiu del Mev. 

Punt de trobada: vestíbul

15:30 

a    

19:00

Cavallers medievals sortiran de les obres, ens 

explicaran anècdotes i curiositats i ens deixaran 

emprovar les seves armadures!

Grup de recreació històrica Sordibus. Sales 5-10

16:00 

a    

18:00

Concert de música medieval. Recorregut per algunes 

obres cabdals del museu amb tastets de música 

interpretats amb instruments de l’època.

Ensemble de música medieval Razos de Trobar. 

Sales 4-7

16:15 Com van arribar les pintures murals al MEV? 

L’strappo una tècnica d’arrencament revolucionaria.

Judit Verdaguer, conservadora del Museu. Sala 4

16:45 Animals i altres éssers del romànic.

Marc Masó, documentalista del Museu. 

Lloc de trobada: vestíbul

17:00 Art i litúrgia al temps del gòtic.

Marc Sureda, conservador del Museu. Sales 5-8

17:30 El museu desconegut: la sala de màquines.

Fèlix Juste i Xevi Furriols, Servei de manteniment. 

Punt de trobada: vestíbul.

18:00 Abans i ara de la restauració.

Francesc Tornero, restaurador del Museu. Sales 9-11 

Compartiu la vostra experiència  #MEV125


