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Caps de setmana genials
Diversió en família, de la mà de Gaudí, Miró, Casals i Picasso

i
Pau Casals ens ensenya a descriure la música amb els
sons de la natura. El xiular del vent, el so de les onades
del mar, dels ocells...
A l’activitat “Coneix el geni de la Carbasseta” a la casa
Nadiua del mestre coneixerem l’infant Pau Casals, el
fill de l’organista del Vendrell, que va estar vinculat a la
música des de ben petit.

24 i 25/11, El Vendrell

ELS SONS DE PAU CASALS
S’INCLOU
• 24/11 Circuit sobre els arbres a Diver Parc Lúdic
• 24/11 “Coneix el geni de la Carbasseta”, a la Casa Nadiua de Pau Casals
• 25/11 “Sigues músic per un dia”, al Museu Pau Casals
• 24/11 Allotjament: Nuba Hotel Comarruga**** o Balneario TermaEuropa Playa de Coma-ruga****
HORARIS I PUNTS DE TROBADA
• 24/11 Diver Parc Lúdic de les 10 a les 13h.
• 24/11 “Coneix el geni de la Carbasseta”, a la Casa Nadiua de Pau Casals, de les 17.30 a les 18.30h
• 25/11 “Sigues músic per un dia”, al Museu Pau Casals, de les 11.30 a les 13h
COM ARRIBAR El Vendrell
PVP: des de 161€. Preu basat en famílies de 2 adults i 2 nens.
RESERVES: Expeerio Viajes; info@expeer.io; 610 466 136
PVP només de les activitats: “Sigues músic per un dia”: 6€; “Coneix el geni de la Carbasseta”: 2,2€ adults i nens >8 anys

INFORMACIÓ I RESERVES
610 466 136
www.expeer.io
info@expeer.io

Nens a partir de 4 anys. Places limitades

Al Museu Pau Casals farem l’activitat “Sigues músic
per un dia” Qui era Pau Casals? Saps quins instruments
tocava? Vols aprendre’l a tocar? Farem una visita
dinamitzada al Museu amb el Robert, un músic amic de
Pau Casals que ens ensenyarà qui era i perquè estimava
tant la música i la seva terra i, en acabar, coneixerem de
ben a prop el seu millor amic, el violoncel, i aprendrem
a tocar-lo! Us animeu a ser músics per un dia?

