
«De por», Dani Miquel

Concert per a famílies valentes que no tenen 
por de descobrir els monstres valencians en les 
cançons de Dani Miquel. Accés amb entrada*.

Concierto para familias valientes que no 
tienen miedo de descubrir a los monstruos 
valencianos en las canciones de Dani Miquel. 
Acceso con entrada *. 

4 de novembre

Dues sessions: 
11:00 h 
 i 12:45 h

11 de novembre

Dues sessions: 
11:00 h 
 i 12:45 h

«El refugi dels monstres oblidats», 
Rebombori

Contes i llegendes valencianes per a espantar 
la por i conéixer els donyets, el drac del 
Patriarca, l’Home del sac…

Cuentos y leyendas valencianas para espantar 
el miedo y conocer a los duendes, el dragón del 
Patriarca, el Hombre del saco…

18 d’octubre – 19:00 h

Presentació #EnVeuAlta: «Marta i la Tarasca» 
(Col·lecció Espanta la por!). 
Lloc/Lugar: Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia.

Hi intervindran: l’il·lustrador, Joel Miralles, i els autors 
Guillem Furió, Almudena Marín i Sergi Morales. 

Intervendrán: el ilustrador, Joel Miralles, y los autores 
Guillem Furió, Almudena Marín y Sergi Morales. 

26 d’octubre – 22:30 h

Concert: «Romanços de sang i fetge», de Dani 
Miquel.
Lloc/Lugar: Sala Alfons el Magnànim. Accés amb 
entrada*.

Un concert exclusiu per a un públic adult, on els 
protagonistes seran els crims i els misteris de la nostra 
narració oral. 

Un concierto exclusivo para público adulto donde los 
protagonistas serán los crímenes y los misterios de 
nuestra narración oral. 

6 de novembre – 19:00 h

«El simbolisme als contes», amb 
Miquel Puig.
Lloc/Lugar: Biblioteca del Museu 
Valencià d’Etnologia. Accés lliure. 
Tertúlia amb un té de flors de 
meravelles i polvorons de metàfores i 
símbols que ens faran conéixer que hi 
ha darrere de la narrativa dels contes. 

Tertulia con un té de flores de 
maravillas y polvorones de metáforas 
y símbolos que nos harán conocer 
que hay tras la narrativa de los 
cuentos. 

7 de novembre – 18:30 h

Xarrada: «El fin del mundo tal y 
como lo conocemos», amb Marta 
García Aller. 
Lloc/Lugar: Sala Alfons el Magnànim.  
Accés lliure.

Les pors contemporànies estan 
relacionades amb la transformació 
tecnològica. A què tenim por els 
adults en l’actualitat? 

Los miedos contemporáneos están 
relacionados con la transformación 
tecnológica. ¿A qué tenemos miedo 
los adultos en la actualidad? 

11 de novembre – 11:00 h

«Partida demostració del joc 
ALAKAZUM!» 

Lloc/Lugar: Pati del Museu Valencià 
d’Etnologia. Accés lliure.

L’autor de la Fallera Calavera ens 
ensenyarà com jugar a véncer la 
invasió cultural nord-americana amb 
unes bruixes molt autòctones.

El autor de la Fallera Calavera nos 
enseñará cómo jugar a vencer la 
invasión cultural norteamericana con 
unas brujas muy autóctonas. 

Dirigit a totes aquelles persones que tinguen 
interés per la tradició oral. Programa complet i 
inscripció gratuïta en el web.
Dirigido a todas aquellas personas que tengan 
interés por la tradición oral. Programa completo e 
inscripción gratuita en el web.

PROGRAMACIÓ  ADULTS PROGRAMACIÓ  MENUTS

I per la nit - 22:30 h
Contes per a una Nit d’Ànimes. 
Un esgarrifós repertori de 
rondalles i llegendes de por 
només per a adults. Aforament 
limitat. Consulteu el web.

Un espeluznante repertorio de cuentos 
y leyendas de miedo solo para adultos. 
Aforo limitado. Consultar web.

27 d’octubre – 09:00/20:00 h

A la nostra colla de monstres ja coneguts, la Tarasca, el Butoni o el Drac del Patriarca, s’uniran 
altres com el Caro, que acompanyaran la seua amiga Marta en una nova aventura a través de les 
seues divertides històries. / A nuestra pandilla de monstruos ya conocidos, la Tarasca, el Butoni o 
el Drac del Patriarca, se unirán otros como el Caro, que acompañarán a su amiga Marta en una 
nueva aventura a través de sus divertidas historias.

Grups escolars

• Del 23 d’octubre al 9 de novembre de 2018.
• Horari: de dimarts a divendres,  
    a les 10 i a les 12 h.
• Destinat a: alumnes d’Infantil (4 i 5 anys)  
   i a alumnes de 1r a 4t de Primària.
• Concertació: 963 883 578 
   didactica.etnologia@dival.es
 

Famílies

• Diumenges 28 d’octubre, 4 i 11 de novembre  
   de 2018.
• Horari: de 12:30 a 14 h.
• Edat mínima: 4 anys, acompanyats d’un adult.
• Concertació: les entrades es repartiran en el  
   punt d’informació a partir de les 10:30 h.
• Places limitades: 25.

Activitat didàctica

Organitza/organiza: 
Museu Valencià d’Etnologia

Hi col·laboren/colaboran: 
· SARC – Cultura Diputació de València 
· Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana 
· Servei de Formació del Professorat CEFIRE d’Educació Infantil 
· Escola d’Art i Superior de Disseny de València  
· Col·legi Oficial de Bibliotecaris  i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 
· Zombi Paella

Il·lustracions/ilustraciones: 
Andrés Marín Jarque (Muvaet) i Joel Miralles (EASD)

Esteu a l'aguait! Enguany Espanta la por torna de nou als museus etnològics 
locals i a moltes biblioteques públiques valencianes.

¡Estad atentos! Este año Espanta la por vuelve de nuevo a los museos 
etnológicos locales y a muchas bibliotecas públicas valencianas. 

*Recollida d’entrades/recogida de entradas:
des del dimarts anterior en el punt d’informació del Museu Valencià d’Etnologia (de 10 a 20 h)  
o en el web www.museuvalenciaetnologia.es/ca/Rebostespantalapor

desde el martes anterior en el punto de información del Museu Valencià d’Etnologia (de 10 a 20 h)  
o en la web: http://www.museuvalenciaetnologia.es/ca/Rebostespantalapor

MUSEU VALENCIÀ D’ETNOLOGIA
C/Corona 36. 46003 València
Informació: 963 883 565
muvaet@dival.es

Organitza/organiza: SARC-Cultura Diputació de València.

Organitza/organiza: SARC-Cultura Diputació de València.

http://www.museuvalenciaetnologia.es/ca/Rebostespantalapor

