Ja tenim la nova programació de l’estiu 2013 a punt. Veniu a gaudir del
museu d’una forma diferent. Ja podeu fer la vostra reserva!
MARIDATGES MUSICALS
Una experiència que fusiona la música i la gastronomia en un sorprenent maridatge de
tots els sentits. La música us explicarà el que esteu tastant mentre el tast de les
xocolates de la pastisseria l’Obrador i els vins Jané Ventura us ompliran la música de
sabors i aromes a la Vil·la Museu Pau Casals.
Juliol: 24 / Agost: 13, 21
Horari: 20 a 21h
Preu: 13€
Places limitades. Cal fer reserva prèvia.
Un espectacle creat per:
Gerard Jané, enòleg (celler Jané Ventura), Oriol , pastisser (pastisseria L’Obrador),
Andreu Brunat, José Manuel Martínez, músics.
Col·laboren: Jané Ventura i L’Obrador
VISITES NOCTURNES
Els divendres veniu a fer una visita guiada al museu sota l’encant de la nit i en acabar
gaudiu d’una copa de cava i un petit piscolabis als jardins de la Vil·la.
Juliol: 12, 19, 26 / Agost: 2, 9, 16, 23
Horari: De 20:30 h a 22 h
Preu: 10€
Places limitades. Cal fer reserva prèvia.
Col·laboren: Restaurant Vil·la Casals i Vil·la Museu Pau Casals
VISITES GUIADES
Els dissabtes a la tarda us oferim visites de la mà dels nostres guies, us sorprendran i us
explicaran detalls de la vida de Pau Casals que encara no coneixeu!
Juliol: 13, 20, 27/ Agost: 3, 10, 17, 24
Horari: 18:30 a 19:30
Preu: 6€
Places limitades. Cal fer reserva prèvia.

I després de les visites podeu assistir a:
FESTIVAL JOVE “Música als Jardins”
Els dissabtes gaudiu de la música clàssica als jardins del Museu a càrrec de les millors
formacions de l’Escola Superior de Música de Catalunya. Programa inclòs dins del 33è
Festival Internacional de Música Pau Casals.
Juliol
27- Quintet Frontela
Agost
3- Quàrtic
10- Duo Arena- Percussió
17- Vanguard Duo
24- Quartet Neuma. Quartet de Flautes
Horari: De 19:45 h a 20:30 h
Consulteu el programa dels concerts a www.paucasals.org
Entrada gratuïta
Col·laboren: ESMUC i Auditori Pau Casals
Us recomanem:
EXPOSICIÓ: PAU CASALS, COL·LECCIONISTA D'ART.
De l’11 de juliol al 6 d'octubre
Amb motiu d'aquesta exposició, l'historiador de l'art Francesc Fontbona, ha realitzat
un catàleg exhaustiu de tot el fons d'art que es conserva a la Vil·la Museu Pau Casals.
L'exposició ens proposa una visió sobre la col·lecció d'art de Pau Casals i de les
relacions del músic amb les arts plàstiques. S'hi podran veure importants obres de
pintors i escultors del s. XIX i XX com Josep Amat, Ricard Canals, Ramon Casas, Joaquim
Mir o Apel·les Fenosa entre d’altres. És la primera vegada que un número tant elevat
d'obres surt de la Vil·la Museu, donant la oportunitat al visitant de veure obres que
habitualment es conserven a la reserva del museu.
Al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) al C. Santa Anna, 8 de
Tarragona. Per a més informació: Tel. 977 235 032 o c/e. mamt@dipta.cat
http://www.diputaciodetarragona.cat/mamt/

Us recordem:
L’horari d’estiu del Restaurant:
A dins del museu trobareu el restaurant "Vil·la Casals", ubicat a les antigues cases de
convidats. Amb una magnífica terrassa amb vistes al mar, podeu gaudir d’un espai únic
i ple d’història en un entorn privilegiat.
Del 15 de juny al 15 de setembre:
Obert tot el dia
Dilluns matí tancat
Persona de contacte: Toni
Tel. 977 683 141 - 610 500 513
L’horari d’estiu del museu:
De dimarts a dissabte de 10 a 14h i de 17 a 21h
Diumenges i festius de 10 a 14h
Informació i reserves:
Tel. 902 105 464 (Ext. 1), infomuseu@paucasals.org
www.paucasals.org

