Activitats d’estiu
2018
Visites teatralitzades

Maridatges musicals

Música als jardins

Coneixeu la història de Sant Salvador? Sabeu per què Pau
Casals hi venia cada estiu? Veniu a descobrir-ho amb el
Ramon, pescador de la platja de Sant Salvador i la Maria,
la minyona de la Vil·la Casals. Una visita pensada per a
tots els públics que ens apropa a la vida més quotidiana de
Pau Casals. I per acabar gaudirem d’una copa de cava Jané
Ventura als jardins del museu. No us ho podeu perdre!

El col·lectiu de Productors i Cuiners del Baix Penedès “Terra
i Taula” i l’Associació de Músics del Baix Penedès seran els
encarregats una vegada més, de sorprendre’ns amb un joc
de sabors, aromes i música espectacular, als maridatges
que el Museu Pau Casals organitza cada any als jardins de
la Vil·la Casals. Uns tasts especials creats per a l’ocasió,
de la mà dels xefs del Vell Papiol, Lo Mam, Ull de Llebre i
l’Obrador, el forn artesà Cal Badejo, maridats amb vins i
caves dels cellers Jané Ventura, Avgvstvs Forvm, Finca Mas
Perdut i Un Sol Cel.

Gaudiu dels concerts gratuïts que cada estiu s’organitzen
amb la col·laboració de l’Escola Superior de Música de
Catalunya (ESMUC), amb la voluntat de donar l’oportunitat
als joves intèrprets de tocar en el marc incomparable dels
jardins de Vil·la Casals.

Divendres 3, 10 i 24 d’agost
Horari: de 20.00 a 21.30 h
Actors: Albert Figueras Dalmau / Íngrid Jané Català
Preu: 10 € (adults) / 5 € (nens a partir de 8 anys)
Places limitades. Cal fer reserva prèvia

Mar de sons i vi.
Una experiència per als sentits!
Una proposta per emocionar-se amb la història i la música
de Pau Casals. Una activitat que comença amb la visita
guiada a la seva casa d’estiueig i acaba al jardí del museu
fent un tast de vins i cava DO Penedès (Avgvstvs Fòrvm i
Jané Ventura), mentre escoltem una audició de violoncel en
un marc incomparable davant del Mar Mediterrani.
Divendres 20 de juliol, 17 i 31 d’agost
Horari: de 20.00 a 21.30 h
Preu: 10 € (adults) / 5 € (nens a partir de 8 anys)
Places limitades. Cal fer reserva prèvia

L’organització es reserva el dret de modificar o anul·lar qualsevol activitat
si així ho creu necessari. Si us plau, consulteu la programació actualitzada
al web www.paucasals.org

Dimarts 31 de juliol i dijous 2 d’agost
Horari: de 20.00 a 21.30 h
Preu: 22 €
Places limitades. Cal fer reserva prèvia

Concert solidari “Vozes”
Concert solidari en suport al projecte VOZES que treballa
per la integració social de nens i adolescents de barriades
marginals en risc d’exclusió social de Barcelona i rodalies
mitjançant la formació musical. L’orquestra simfònica de
Vozes, formada per nenes i nens de 8 a 22 anys interpretarà
peces de Mozart, Schubert, Stravinsky, Bernstein
i J. Strauss. Un concert que va més enllà de la música.
Divendres 27 de juliol
Horari: de 20 a 21 h
Entrada solidària: 10 €
Lloc: Jardins del Museu Pau Casals
Venda d’entrades i reserves anticipades al tel. 977 684 276,
al c/e museu@paucasals.org i a la recepció del museu.

Horari: de 19:30 a 20:15 h / Entrada gratuïta
Dissabte 4 d’agost
Neus Plana i Maria Camahort Duo
Neus Plana, flauta travessera i percussió corporal /
Maria Camahort, guitarra i arranjaments
Obres de W. Walton, M. Marais, E. Toldrà, F. Gasull,
J. McCredie, S. Karg-Elert i Z. Preisner

Horaris estiu (15/6–15/9)
Dimarts a dissabte: 10 a 14 h i 17 a 21 h
Diumenges i festius: 10 a 14 h
Dilluns tancat
Informació i reserves
Tel. 977 684 276
museu@paucasals.org
www.paucasals.org

Museu Pau Casals
Av. Palfuriana, 67
Platja de Sant Salvador
El Vendrell

AMB EL SUPORT DE:

Dissabte 11 d’agost
Kebyart Ensemble
Pere Méndez, saxo soprano / Víctor Serra, saxo alt /
Robert Seara, saxo tenor / Daniel Miguel, saxo baríton
Obres de F.J. Haydn, J. Río‑Pareja, C. Debussy i F. Farkas
Dissabte 18 d’agost
Conjunt Atria
Isabel Soteras, violí / Júlia Santos, traverso / Guillem Cabré,
violí / Carla Rovirosa, violoncel / Eva del Campo, clavicèmbal
Obres d’Elisabeth Jacquet de la Guerre, Anna Bonn di Venezia, Anna Amalia Princesa de Prússia i Isabella Leonarda
Dissabte 25 d’agost
Duet 2.0
Clàudia Romaní, violoncel / Anna Roca, violí
Obres de F.M. Veracini, J.S. Bach, F.J. Haydn, L.V. Beethoven,
Reinhold Glière i Isaac Albéniz

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

