Un estiu
pintoresc

Tallers

infantils

i familiars

juny 2018

Muvim

tallers gratuïts
places limitades

Per a aquelles vesprades de juny en les quals la
calor i la inactivitat escolar fan del principi de
l’estiu un període difícil de suportar per als
menuts i les menudes de casa, el MuVIM ofereix
una sèrie de tallers creatius en els quals podran
gaudir sols o acompanyats de pares, mares i
altres familiars o qualsevol amistat de la família.
Els tallers són gratuïts, però les places limitades.

Para esas tardes de junio en que el calor y la
inactividad escolar hacen del principio del verano
un periodo difícil de sobrellevar para los pequeños y
las pequeñas de la casa, el MuVIM ofrece una serie
de talleres creativos en los que podrán disfrutar
solos o acompañados de sus padres, madres y
otros familiares o cualquier amistad de la familia.
Los talleres son gratuitos, pero las plazas limitadas.

Reserva prèvia cridant al 963 883 730

Reserva previa llamando al 963 883 730

CREA
LA TEUA PRIMERA CIANOTÍPIA
A càrrec de la fotògrafa Rosa Campos

CREA
TU PRIMERA CIANOTIPIA
A cargo de la fotógrafa Rosa Campos

19 i 20 de Juny | De 6 a 12 anys | De 16 a 18h
Idiomes: castellà (dia 19) i valencià (dia 20)

19 y 20 de Junio | De 6 a 12 años | De 16 a 18h
Idiomas: castellano (día 19) y valenciano (día 20)

En aquest taller les xiquetes i els xiquets aprendran la tècnica de la cianotípia, un procediment
fotogràfic pel qual aconsegueix una còpia de
l’original en color blau de Prússia exposant el
negatiu a la llum solar, cosa que als més menuts
els semblarà pura màgia.

En este taller niñas y niños aprenderán la
técnica de la «cianotipia», un procedimiento
fotográfico que consigue una copia del original
en color azul de Prusia exponiendo el negativo a
la luz solar y que, a los más pequeños, les
parecerá pura magia.

L’AUTORETRAT
DESITJAT
A càrrec de la il·lustradora Mai Hidalgo

ELA cargo
AUTORRETRATO
DESEADO
de la ilustradora Mai Hidalgo

21 i 28 de Juny | De 5 a 10 anys | De 17h a 19h
Idiomes: castellà (dia 21) i valencià (dia 28)

21 y 28 de Junio | De 5 a 10 años | De 17h a 19h
Idiomas: castellano (día 21) y valenciano (día 28)

En el taller cada xiquet i xiqueta se dibuixa a si
mateix conforme li agradaria ser. Així, per mitjà
de l’autoexpressió, es permet donar curs a tot
allò que el xiquet o la xiqueta volen manifestar,
treballant directament sobre la seua autoestima
i evitant que la deformen clixés estètics externs.

En el taller cada niño/a se dibuja a sí mismo
conforme le gustaría ser. Así, por medio de la
auto-expresión, se permite dar curso a todo aquello
que el niño o niña quieren manifestar, trabajando
directamente sobre su autoestima y evitando que
clichés estéticos externos la distorsionen.

L’ART
DE VEURE. SOSPIRS DE COLORS
A càrrec de l’artista Cari Roig

ElA cargo
ARTEdeDElaVER.
SUSPIROS DE COLORES
artista Cari Roig

26 i 27 de Juny | De 3 a 10 anys | De 17h a 19h
Idiomes: castellà (dia 26) i valencià (dia 27)

26 y 27 de Junio | De 3 a 10 años | De 17h 19h
Idiomas: castellano (día 26) y valenciano (día 27)

Taller creatiu d’expressió pictòrica amb l’artista
Cari Roig en el qual els menuts aprendran a
crear la seua pròpia pintura acrílica i a expressar-se a través dels colors.

Taller creativo de expresión pictórica con la artista
Cari Roig en el que los pequeños aprenderán a
crear su propia pintura acrílica y a expresarse a
través de los colores.

