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11 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

11:30 h | Aula didàctica | Entrada gratuïta
L'oca de l’enciclopèdia i del segle de les 
llums. Taller infantil

12 h | Sala Parpalló | Activitat gratuïta
«Hiroshige i la seua època». 
Visita guiada a l’exposició

12:30 h | Pèrgola | Entrada gratuïta
«Il.lustrisima Ilustració». Contacontes

13 h | Exteriors del MuVIM | Accés lliure
Stopgap Dance Company. «Bill & Bobby»
Esta companyia de dansa busca la integració entre 
persones amb discapacitat i sense discapacitat a través 
del ball. En el MuVIM retran un homenatge a la unió 
estel·lar entre Ginger Rogers i Fred Astaire en la 
comèdia musical Swing Times. En col·laboració amb el 
Festival 10 Sentidos.

13 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Arqueologia 
a la ciutat de València»
El MuVIM enceta un nou programa de visites guiades a 
la maqueta del Pare Tosca a càrrec de diferents 
especialistes. L’arqueòloga Rosa Albiach conduirà una 
visita especial a la torre del MuVIM i a la maqueta del 
Pare Tosca destacant-ne els punts d’interés arqueolò-
gics de la ciutat.



13 h | Exteriors del MuVIM | Accés lliure

Eduardo Guerrero.
«El arte en cualquier esquina» 

El bailaor gadità Eduardo Guerrero protagonitzarà 
un espectacle d’improvisació de dansa flamenca. 
En col·laboració amb el Festival 10 Sentidos.

19 h | Sala d’Actes | Entrada gratuïta
«Toquecito Minus». 
Monòleg de Telmo Irureta 

No hi ha barreres per al jove Telmo Irureta: li 
diagnosticaren paràlisi cerebral als dos anys, però 
això no li ha impedit res del que s'ha proposat. 
En el monòleg, amb molta ironia i una bona dosi 
d’humor, ens dirà com n’és, de meravellosa, la seua 
vida en una cadira de rodes. En col·laboració amb el 
Festival 10 Sentidos.

19 h | Hall i Sala Baixa | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

L'exposició analitza l'auge del còmic nord-americà 
durant les dècades dels anys 30 i 40 del segle XX. 
Visita a càrrec del comissari de la mostra.

19 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Cómo hice 
la maqueta del Padre Tosca»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En esta ocasió, Vicente 
Gómez Herraiz, director del projecte de la maqueta 
ens dirà a quins problemes es va enfrontar en fer la 
maqueta i com els va resoldre.

11 h | Sala Alta | Activitat gratuïta
«Hiroshige i la seua època». 
Visita guiada a l’exposició
En la visita s’explicarà la trajectòria i el desenvolupa-
ment artístic d'este pintor japonés, un dels 
principals exponents del paisatgisme japonés.

12 h | Pèrgola del MuVIM | Accés Lliure
Combat d’il·lustradors. 
«Hiperconnectats»

Trobada lúdica i participativa entre públic i 
il·lustradors, en la que el públic triatrà frases 
o lemes que els il·lustradors dibuixaran en 
parelles enfrontades.

12 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

12:30 h | Pèrgola del MuVIM | Gratuïta
«Il.lustrisima Ilustració». Contacontes

Activitat dissenyada per a acostar els continguts de 
l'exposició permanent del museu als més menuts 
d'una manera didàctica i amena a través de la 
música i la interpretació. Per a xiquets a partir de 5 
anys. Idioma: castellà. 

13 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Els palaus 
desapareguts a la ciutat de València»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca —a càrrec de 
diferents especialistes— que se centraran en algun 
aspecte concret de l’evolució històrica de la ciutat o 
la societat valenciana. 

18 h | Sala Parpalló | Activitat gratuïta
«El riu invisible». 
Visita guiada a l’exposició

L’exposició proposa un assaig visual sobre la relació 
que la ciutat de València manté amb el riu Túria des 
que el seu traçat va ser modificat amb el Plan Sur. El 
fotògraf Francisco Llop, autor de la mostra, guiarà 
la visita.

18 h | Aula didàctica | Activitat gratuïta
L'oca de l’enciclopèdia i del segle de les 
llums. Taller infantil.
A través d'una activitat tan lúdica com el tradicional 
joc de l'Oca, xiquetes i xiquets coneixeran —diver-
tint-se— la Il·lustració i el paper que va jugar perquè 
el món actual siga com és. Per a xiquets de 8 a 14 
anys. Idioma: castellà. Plaçes limitades.

19 h | Sala Parpalló | Activitat gratuïta
«Hiroshige i la seua època». 
Visita guiada a l’exposició

20 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

21 h | Vestíbul | Activitat gratuïta

Visita temàtica a la maqueta. «Erotisme i 
repressió en la ciutat de València»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En esta ocasió, l’historiador 
Fernando López Udhen ens parlarà de la València 
més oculta i sensual.

22 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

22 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Para bien o 
para mal: las transformaciones de la 
ciudad de València»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En la visita, l’historiadora de 
l’art Bèrnia Mitjans explicarà les transformacions 
urbanístiques que, per a bé o per a mal, han marcat 
la ciutat de València.

23 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. 
«Una ciutat de desigualtat: 
la València del Pare Tosca»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En esta ocasió Rafael 
Company, director del MuVIM, analitzarà sobre la 
maqueta l’evolució històrica de la desigualtat social 
en la ciutat i en la societat valenciana. 

21:20 h | 22 h | 22: 40 h
«L’Aventura del Pensament». Visites 
nocturnes a l’exposició permanent

Tres visites nocturnes a l’exposició permanent del 
MuVIM, «L’Aventura del Pensament», oferides amb 
motiu de la Nit Europea dels Museus. La visita dura 
70 minuts i és necessari fer reserva prèvia telefonant 
al  96 388 37 42 (de dimarts a divendres de 9 a 14h).
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13 h | Exteriors del MuVIM | Accés lliure

Eduardo Guerrero.
«El arte en cualquier esquina» 

El bailaor gadità Eduardo Guerrero protagonitzarà 
un espectacle d’improvisació de dansa flamenca. 
En col·laboració amb el Festival 10 Sentidos.

19 h | Sala d’Actes | Entrada gratuïta
«Toquecito Minus». 
Monòleg de Telmo Irureta 

No hi ha barreres per al jove Telmo Irureta: li 
diagnosticaren paràlisi cerebral als dos anys, però 
això no li ha impedit res del que s'ha proposat. 
En el monòleg, amb molta ironia i una bona dosi 
d’humor, ens dirà com n’és, de meravellosa, la seua 
vida en una cadira de rodes. En col·laboració amb el 
Festival 10 Sentidos.

19 h | Hall i Sala Baixa | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

L'exposició analitza l'auge del còmic nord-americà 
durant les dècades dels anys 30 i 40 del segle XX. 
Visita a càrrec del comissari de la mostra.

19 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Cómo hice 
la maqueta del Padre Tosca»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En esta ocasió, Vicente 
Gómez Herraiz, director del projecte de la maqueta 
ens dirà a quins problemes es va enfrontar en fer la 
maqueta i com els va resoldre.

11 h | Sala Alta | Activitat gratuïta
«Hiroshige i la seua època». 
Visita guiada a l’exposició
En la visita s’explicarà la trajectòria i el desenvolupa-
ment artístic d'este pintor japonés, un dels 
principals exponents del paisatgisme japonés.

12 h | Pèrgola del MuVIM | Accés Lliure
Combat d’il·lustradors. 
«Hiperconnectats»

Trobada lúdica i participativa entre públic i 
il·lustradors, en la que el públic triatrà frases 
o lemes que els il·lustradors dibuixaran en 
parelles enfrontades.

12 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

12:30 h | Pèrgola del MuVIM | Gratuïta
«Il.lustrisima Ilustració». Contacontes

Activitat dissenyada per a acostar els continguts de 
l'exposició permanent del museu als més menuts 
d'una manera didàctica i amena a través de la 
música i la interpretació. Per a xiquets a partir de 5 
anys. Idioma: castellà. 

13 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Els palaus 
desapareguts a la ciutat de València»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca —a càrrec de 
diferents especialistes— que se centraran en algun 
aspecte concret de l’evolució històrica de la ciutat o 
la societat valenciana. 

18 h | Sala Parpalló | Activitat gratuïta
«El riu invisible». 
Visita guiada a l’exposició

L’exposició proposa un assaig visual sobre la relació 
que la ciutat de València manté amb el riu Túria des 
que el seu traçat va ser modificat amb el Plan Sur. El 
fotògraf Francisco Llop, autor de la mostra, guiarà 
la visita.

18 h | Aula didàctica | Activitat gratuïta
L'oca de l’enciclopèdia i del segle de les 
llums. Taller infantil.
A través d'una activitat tan lúdica com el tradicional 
joc de l'Oca, xiquetes i xiquets coneixeran —diver-
tint-se— la Il·lustració i el paper que va jugar perquè 
el món actual siga com és. Per a xiquets de 8 a 14 
anys. Idioma: castellà. Plaçes limitades.

19 h | Sala Parpalló | Activitat gratuïta
«Hiroshige i la seua època». 
Visita guiada a l’exposició

20 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

21 h | Vestíbul | Activitat gratuïta

Visita temàtica a la maqueta. «Erotisme i 
repressió en la ciutat de València»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En esta ocasió, l’historiador 
Fernando López Udhen ens parlarà de la València 
més oculta i sensual.

22 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

22 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Para bien o 
para mal: las transformaciones de la 
ciudad de València»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En la visita, l’historiadora de 
l’art Bèrnia Mitjans explicarà les transformacions 
urbanístiques que, per a bé o per a mal, han marcat 
la ciutat de València.

23 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. 
«Una ciutat de desigualtat: 
la València del Pare Tosca»

El MuVIM enceta un nou programa de visites 
guiades a la maqueta del Pare Tosca a càrrec de 
diferents especialistes. En esta ocasió Rafael 
Company, director del MuVIM, analitzarà sobre la 
maqueta l’evolució històrica de la desigualtat social 
en la ciutat i en la societat valenciana. 

21:20 h | 22 h | 22: 40 h
«L’Aventura del Pensament». Visites 
nocturnes a l’exposició permanent

Tres visites nocturnes a l’exposició permanent del 
MuVIM, «L’Aventura del Pensament», oferides amb 
motiu de la Nit Europea dels Museus. La visita dura 
70 minuts i és necessari fer reserva prèvia telefonant 
al  96 388 37 42 (de dimarts a divendres de 9 a 14h).



■  Per a assistir a les visites 
guiades no cal reserva prèvia, 
només cal presentar-se en el Punt 
d’Informació del vestíbul del 
museu (com a màxim deu minuts 
abans de l’inici de la visita). Les 
places són limitades, així que 
l’ordre d’arribada és important.

■  Les activitats poden patir 
modificacions o fins i tot ser 
cancel·lades per raons tècniques 
o de seguretat, cosa que s’avisarà 
amb antelació a través del web 
www.muvim.es i de la pàgina 
Facebook del museu. Com que 
l’activitat és gratuïta, no hi 
hauria dret de reparació.

MuVIM ■  Quevedo 10 ■  46001 València 
www.muvim.es

11 h | Sala Alfons Roig | Activitat gratuïta
«L’esclat dels clàssics». 
Visita guiada a l’exposició 

11:30 h | Aula didàctica | Entrada gratuïta
L'oca de l’enciclopèdia i del segle de les 
llums. Taller infantil

12 h | Sala Parpalló | Activitat gratuïta
«Hiroshige i la seua època». 
Visita guiada a l’exposició

12:30 h | Pèrgola | Entrada gratuïta
«Il.lustrisima Ilustració». Contacontes

13 h | Exteriors del MuVIM | Accés lliure
Stopgap Dance Company. «Bill & Bobby»
Esta companyia de dansa busca la integració entre 
persones amb discapacitat i sense discapacitat a través 
del ball. En el MuVIM retran un homenatge a la unió 
estel·lar entre Ginger Rogers i Fred Astaire en la 
comèdia musical Swing Times. En col·laboració amb el 
Festival 10 Sentidos.

13 h | Vestíbul | Activitat gratuïta
Visita temàtica a la maqueta. «Arqueologia 
a la ciutat de València»
El MuVIM enceta un nou programa de visites guiades a 
la maqueta del Pare Tosca a càrrec de diferents 
especialistes. L’arqueòloga Rosa Albiach conduirà una 
visita especial a la torre del MuVIM i a la maqueta del 
Pare Tosca destacant-ne els punts d’interés arqueolò-
gics de la ciutat.
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