
dissabte, 30 de novembre de 2013
Sortida matinal :

El Món Medieval al MNAC

col·labora:organitza:Informació i inscripcions:
Àngels: 662.236.591

entrada socis: 6€
entrada no socis: 8€

S’ha de ser a les 10h del
matí a la porta delMuseu

Us convidem a venir amb nosaltres a fer una
segona visita al Museu Nacional d’Art de
Catalunya.
El nostre President, Juanjo Cortés, ens
endinçarà en el Món Medieval, ajudat per
l’extraordinari Crist en Majestat de Taüll i
totes les altres obres mestres del nostre Romànic
i Gòtic que l’acompanyen…

També podrem conèixer una mica millor els secrets
que s’amaguen darrera les obres monumentals, el seu
trasllat i la seva instal·lació de la mà de Sílvia
Crespo i de com treballaven els antics orfebres
medievals, comentat per l’Àngels Espert.

Animeu-vos, intentarem que us ho passeu força bé!
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