El Museu del Suro de Palafrugell proposa
múltiples activitats per celebrar el Dia
Internacional dels Museus 2018 els dies 18, 19
i 20 de maig
Al voltant de la celebració del Dia Internacional dels Museus 2018, el dia 18
de maig, museus dels cinc continents promouen activitats per donar a
conèixer el seu patrimoni, promovent la connexió entre els diferents tipus de
col·leccions i el públic.
Fa uns anys, també, aprofitant aquesta festa, el museu canvia la petita
mostra “La joia del museu”,
museu” amb l’objectiu de treure a la llum peces
importants dels fons i valorar la tasca dels museus en la conservació del
patrimoni. La “joia” que mostrarà enguany el Museu del Suro s’ha titulat
“Aglomerant suro: possibilitats infinites”
infinites”. S’exposaran eines i mostres
relacionats amb la fabricació de l’aglomerat de suro.
Una altra iniciativa europea que omple també aquest cap de setmana és la
celebració de “La Nit dels Museus” que, el Museu del Suro celebrarà
doblement. El dia 18 de maig a les 22.00 h, després de l’èxit aconseguit
l’any passat, es realitzarà un segon concert il·lustrat a càrrec de la banda Ezy
Foolers,
Foolers titulat Helter Skelter Naixement i decadència del Rock&
Rock&Rooll.
Rooll Helter
Skelter és una cançó de The Beatles inclosa a l’Àlbum Blanc editat l’any
1968. Es considera un precedent dels estils de heavy metal o el punk rock.
Un "helter skelter" és un tobogan en espiral típic dels parcs anglesos que
s’ha usat per simbolitzar la caiguda i la decadència del rock.
La celebració de la Nit dels Museus es farà el dissabte dia 19. Aquest dia
l’horari d’obertura s’allargarà fins les 24.00 h. A partir de les 20.00 h es farà
l’activitat Night Games. Nit de jocs de taula moderns,
moderns, on el Museu serà un
espai de trobada per als aficionats als jocs de taula. Hi haurà experts
assessors per a les persones que es vulguin introduir en aquest món. Per
aquesta activitat es compta amb la col·laboració de Festivalia i l’Associació El
Gremio de la Cábala.
Tots els espais gestionats des del Museu del Suro es podran visitar
gratuïtament en jornades de portes obertes els dies 18, 19 i 20 de maig: el
Museu i la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda.
L’objectiu del Dia Internacional dels Museus, que promou el Consell
Internacional de Museus (ICOM) arreu del món, és el d’augmentar la
consciència pública del paper d’aquestes institucions en la societat i en el seu
desenvolupament.

Calendari d’activitats
- Divendres 18 de maig, Obertura de l’exposició “LA JOIA DEL MUSEU”
Aglomerant suro: possibilitats infinites
- Divendres 18, dissabte
dissabte 19 i diumenge 20 de maig, Jornada de Portes
Obertes al Museu del Suro, la Torre de Guaita i el Centre d’Interpretació de la
Muntanya de Sant Sebastià de la Guarda, en el seu horari habitual.
- Divendres 18 de maig a les 22.00 h,
h, HELTER SKELTER. Naixement
Naixement i
decadència del Rock&Roll.
Rock&Roll. Concert il·lustrat a càrrec de la banda Ezy Foolers.
- Dissabte 19 de maig, CELEBRACIÓ DE LA NIT DELS MUSEUS: Night Games.
Nit de jocs de taula moderns,
moderns, a partir de les 20.00 h.
Per a més informació:
Museu del Suro de Palafrugell
Placeta del Museu, sn 17200 Palafrugell
Tel 972 307825 info@museudelsuro.cat
www.museudelsuro.cat

