Activitats Dia Internacional dels Museus 2019
Des de 1977 l’ICOM organitza tots els anys el Dia Internacional dels Museus (DIM) el 18 de maig,
una ocasió única per a la comunitat museística internacional per a promoure’s i dinamitzar el
diàleg entre els professionals de les diferents disciplines o especialitats i el públic en general.
Les institucions museístiques municipals han organitzat per a este dia i els dies previs una sèrie
d’activitats i tallers per a acostar-se a la nostra societat:

15 de maig


Museu de l’Arròs.
- 19.00 h. Seminari de l’Arròs. Inscripcions en
museudelarrosvalencia@gmail.com o en 963 52 54 78 – Ext. 4075



Museu d’Història de València.
- D’ 11:00 a 13:00 h. Visita guiada a l’exposició #LaMemòria.
- De 15:00 a 17:00 h. Visita guiada a l’exposició #LaMemòria.



Museu Faller de València.
18.00 h. Visita guiada a l'exposició “En peu de festa: cartells del Museu Faller”
19.30 h. Taula Rodona “Els museus fallers com a contenidors culturals de les
tradicions falleres”. Saló d’Actes de la Junta Central Fallera.

-

16 de maig


Museu Faller de València.
-

19.30 h. Taula Rodona. “Les tradicions festives en els museus valencians”.
Saló d’Audiovisuals del Museu Faller de València.

17 de maig


Museu de la Ciutat.
- 12:00 h. Conferència d’Isabel Barceló “Los dioses del Olimpo en el Museo de la
Ciudad”.



Centre Arqueològic de l’Almoina.
- 17:00 h. Visita guiada a l’entorn de l’Almoina. Reserva prèvia al 962 08 41 73.



Museu de l’Arròs.
- De 19:00 a 20:30 h. Curs d'iniciació al reconeixement d'ocells de l'Albufera de
València. Sessió teòrica en el Museu de l’Arròs (Carrer del Rosario n. 3, Valencia).
Reserva prèvia al: 685 286 800 - 963 52 54 78 ext 4075



Museu d'Història de València.
- 10:00 i 12:00 h. Visites guiades a la muralla àrab. Reserva prèvia al 963 70 11 05.



-

11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 i 18:00 h.
Visites guiades a l’exposició permanent del museu.

-

11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 i 18:00h.
Visites guiades a l’exposició temporal “L’Argila de la Mitja Lluna”.

Museu de la Setmana Santa Marinera.
-

11.00 i 18.00 h. Visita guiada “La Setmana Santa Marinera: una tradició dels
poblats marítims”

18 de maig. Dia Internacional dels Museus.
(Entrada gratuïta a tots els museus i monuments)


Museu de l’Arròs.
- De 9.00 a 13:30 h. Curs d'iniciació al reconeixement d'ocells de l'Albufera de
València. Sessió pràctica. Eixida des del Port de Catarroja a l'altura del restaurant
Casa Baina. Un sol pase. Reserva prèvia al: 685 286 800 / 963 52 54 78 - Ext 4075



Casa Museu Benlliure.
- 19:30 h. Concert “Aula Vocal 5” . Repertori clàssic.



Casa-Museo Blasco Ibáñez.
- 11:30 i 12.30 h. Visita guiada: “Blasco Ibáñez: una vida, una infinitat de vivències”



Museu de la Ciutat
- 11:30, 18:00 i 22:30 h. Visites guiades a l’exposició temporal “Rius per l’Aire”



Museu de Ciències Naturals.
- 12:00 h. Digitalització i impressió en 3D dels exemplars més rellevants del Museu de
Ciències Naturals. Actuació conjunta del Museu de Ciències Naturals i la Universitat
Politècnica de València.
-

10:00 a 20:45 h. Festival de cinema “Cine Verd” en la “Jornada de sensibilització i
cultura medioambiental” amb diferents tallers i col·loquis.



Museu d’Història de València .
- 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 i 18:00h.
Visites guiades a l’exposició permanent del museu.
-

11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 i 18:00h.
Visites guiades a l’exposició temporal “L’Argila de la Mitja Lluna”.



Palau de Cervelló.
- 12:00 h Visites guiades al palau i a les exposicions.
Reserva prèvia al 96 208 44 96
- 18:30 h. Activitat-taller dinamitzada. Reserva prèvia 654 603 163.



Museu Faller de València
- 11 h. Visita guiada “Tradicions valencianes en la cultura fallera”

19 de mayo


Casa-Museo Blasco Ibáñez.
- 11:30 h. i 12.30 h. Visita guiada: “Blasco Ibáñez: una vida, una infinitat de vivències”

A més, la nit del 18 de maig, horari especial d'obertura (de 21.00 a 24:00 h.) en els següents
centres:

-

Museu de la Ciutat
Centre Arqueològic de l’Almoina
Cripta Arqueològica de Sant Vicent
Llotja de la Seda

Actividades Día Internacional de los Museos 2019
Desde 1977 el ICOM organiza todos los años el Día Internacional de los Museos (DIM) el 18 de
mayo, una ocasión única para la comunidad museística internacional para promoverse y dinamizar
el diálogo entre los profesionales de las diferentes disciplinas o especialidades y el público en
general.
Las instituciones museísticas municipales han organizado para este día y los días previos una serie
de actividades y talleres para acercarse a nuestra sociedad:

15 de mayo

-

Museo del Arroz.
19.00 h. Seminario del Arroz. Inscripciones en museudelarrosvalencia@gmail.com o
en 963525478 ext 4075


-

Museo de Historia de València.
De 11:00 a 13:00 h. Visita guiada a la exposición #LaMemòria.
De 15:00 a 17:00 h. Visita guiada a la exposición #LaMemòria.



Museu Faller de València.

-

18.00 h. Visita guiada a la exposición “En peu de festa: cartells del Museu Faller”
19.30 h. Mesa Redonda: “Els museus fallers com a contenidors culturals de les
tradicions falleres”. Saló d’Actes de la Junta Central Fallera.

16 de mayo

-

Museu Faller de València.
19.30 h. Mesa Redonda. “Les tradicions festives en els museus valencians”.
Salón de Audiovisuales del Museu Faller de València.

17 de mayo

-

Museo de la Ciudad.
12:00 h.Conferencia de Isabel Barceló “Los dioses del Olimpo en el Museo de la
Ciudad”.


-

Centro Arqueológico de l’Almoina.
17:00 h.Visita guiada al entorno de l’Almoina. Reserva previa en 962 084 173.



Museo del Arroz.
- De 19:00 a 20:30 h. Curso de iniciación al reconocimiento de pájaros de la Albufera
de Valencia. Sesión teórica en el Museo del Arroz (Calle de Rosario n. 3, València).
Reserva previa en: 685 286 800 - 963525478 – Ext. 4075



Museo de Historia de València
- 10:00 y 12:00 h. Visitas guiadas a la muralla árabe. Reserva previa en 96 370 11 05.



-

11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00h.
Visitas guiadas a la exposición permanente del museo.

-

11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00h.
Visitas guiadas a la exposición temporal “L’Argila de la Mitja Lluna”.

Museu de la Setmana Santa Marinera.
- 11.00 y 18.00 h. Visita guiada “La Setmana Santa Marinera: una tradició dels
poblats marítims”

18 de mayo. Día Internacional de los Museos.
(Entrada gratuita a todos los museos y monumentos)


Museo del Arroz
- De 9.00 a 13.30 h. Curso de iniciación al reconocimiento de pájaros de la Albufera de
Valencia. Sesión práctica. Salida desde el Puerto de Catarroja a la altura del
restaurante Casa Baina. Un solo pase.
Reserva previa en: 685 286 800 - 963525478 Ext. 4075



Casa Museo Benlliure
- 19:30 h. Concierto “Aula Vocal 5”. Repertorio clásico



Casa-Museo Blasco Ibáñez
- 11:30 y 12:30 h. Visita guiada: “Blasco Ibáñez: una vida, un sinfín de vivencias”



Museo de la Ciudad
- 11:30, 18:00 y 22:30 h. Visitas guiadas a la exposición temporal “Ríos por el aire”



Museo de Ciencias Naturales
- 12 h. Digitalización e impresión en 3D de los ejemplares más relevantes del Museo
de Ciencias Naturales. Actuación conjunta del Museo de Ciencias Naturales y la
Universitat Politècnica de València:
-

10:00 a 20:45 h. Festival de cine “Cine Verde” en la “Jornada de sensibilización y
cultura medioambiental” con diferentes talleres y coloquios.

-

Museo de Historia de València .
- 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00h.
Visitas guiadas a la exposición permanente del museo.
-

11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 17:00 y 18:00h.
Visitas guiadas a la exposición temporal “L’Argila de la Mitja Lluna”.

-

Palau de Cervelló.
- 12:00 h. Visitas guiadas al palacio y a las exposiciones.
Reserva previa en 96 208 44 96
- 18:30 h. Actividad-taller dinamizada. Reserva previa en 654 603 163.

-

Museu Faller de València
- 11 h. Visita guiada “Tradicions valencianes en la cultura fallera”

19 de mayo


Casa-Museo Blasco Ibáñez
- 11:30 y 12:30 h. Visita guiada: “Blasco Ibáñez: una vida, un sinfín de vivencias”

Además, la noche del 18 de mayo, horario especial de apertura (de 21:00 a 24:00 h.) en los
siguientes centros:

-

Museo de la Ciudad
Centro Arqueológico de l’Almoina
Cripta Arqueológica de San Vicente
La Lonja de la Seda

