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UN MÓN DE COLORS
Qui ho diu que als museus no ens podem divertir? Per acomiadar la primavera i donar la 
benvinguda a l’estiu, hem preparat un munt d’activitats, en què els jocs, la creació, la música 
i els colors seran els protagonistes. I vosaltres, és clar!

19 de juny de 2021

Totes les activitats són gratuïtes / Aforament limitat
Per a reserves prèvies: reserves@museudelleida.cat
Data límit per reservar: 18 de juny a les 15.00 h

BALLEM?
Dansa, amb Marta Casals
Dansa creativa per a tota la família. S’utilitzaran l’expressió corporal, el joc i la música per a descobrir el cos i les seves 
possibilitats de moviment. Cada nen o nena ballarà amb un adult. Activitat amb reserva prèvia

Horaris:
10.30 h adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys
11.30 h adreçat a famílies amb infants de 3 a 5 anys
18.00 h adreçat a famílies amb infants a partir de 6 anys

ESCOLTEM?
Col·lectiu Musaranyes DJ’s
A càrrec de DJ’s Kids Greta (5 anys) i Ares (8 anys) + Dj daddy’s Superpinxo and Carl Sintet. Música, projeccions i més. Activitat 
amb reserva prèvia
 
Horaris: 12.30 h i 19.00 h

CREEM?
Movent colors
Taller a càrrec de Rosa Franco. Una experiència interdisciplinària per a gaudir i aprofundir en l’expressió i la creativitat, a través 
del traç, els colors, l’expressió corporal i la música. Activitat amb reserva prèvia

Horaris:  11.00 h, 12.30 h i 18.00 h, adreçat a famílies amb infants a partir de 6 anys

APRENEM?
Les mil i una nits de Maymuna
Visita dramatitzada càrrec d’Eva Lega. La Maymuna és una princesa andalusina del segle IX, que ens acompanyarà pels racons del 
Museu. Fragàncies i contes fantàstics ens traslladaran a un altre temps. Activitat amb reserva prèvia

Horaris: 11.00 h i 18.00 h

GAUDIM?
Animació teatral
Durant tot el dia, el grup teatral El Sidral dinamitzarà els assistents en clau d’humor, i els acompanyarà a descobrir les diferents 
activitats.

BERENEM?
Xocolatada
Per agafar forces, res millor que berenar en família.
Hora:  19.30 h
Lloc: Forquilla i Cullera

JUGUEM?
Ludoteca
Durant tot el dia, hi haurà habilitat un espai amb jocs, contes, taller de pintura i materials educatius del Museu.


