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La nit és un temps de màgia, en què les sensacions es fan més nítides, més 
profundes, més misterioses. Gironamuseus us convida a escoltar, veure, degustar i 
viure petites experiències molt especials, per celebrar que els museus són vius i fan 
sentir, també durant la nit.

Nit 
Museus

delsLa

Tots els museus obriran en el seu horari habitual. 
Entrada gratuïta en horari especial Nit de Museus de 18 a 24 h



De la mà de Gaddaf i Núñez, músic peruà de formació autodidacta 
establer t a Barcelona des del 2002, farem un recorregut per 
a l’exposició L’ar t mochica de l’antic Perú. Or, mites i rituals, 
acompanyat per les melodies i les llegendes ancestrals d’aquesta 
cultura andina. Nuñez és creador i impulsor de diversos projectes 
musicals, entre ells, de Sakapatú: un viatge per la música andina 
de l’Obra Social “la Caixa”, una aposta musical d’arrel folklòrica 
llatinoamericana amb la qual ha realitzat nombrosos concer ts pels 
principals auditoris i festivals d’Espanya. 

Sakapatú. Un viatge per la música andina, de Gaddafi Núñez
Por tes ober tes: de 10 a 24 h

L’Escola Municipal de Música té la seva seu a la Casa Ensesa de 
Girona, projectada per Rafael Masó. Al mateix temps, la música 
i especialment l’ensenyament d’aquest ar t als infants i joves, era 
una de les prioritats del programa cultural desenvolupat pel 
Noucentisme. És per això que ens ha semblat adient reviure 
aquests nexes de fa cent anys i obrir les por tes de la Casa Masó 
als joves músics d’avui. El Quar tet de f lautes travesseres de l’Escola 
integrat per Martí Rodríguez, Mariona Castillo, Paula Gimbernat i 
Ber ta Masnou interpretaran obres de Telemann, Corelli, Haendel, 
Schuber t i J. Haynd. 

Quartet de f lautes travesseres de l’Escola Municipal de Música de Girona

Visites guiades entre 11.30 i 17.30 h, reserva prèvia
Exposició temporal d’11 a 14 h i de 18.30 a 20 h

Espectacle homenatge a 10 anys de trajectòria de la companyia 
d’ombres xineses de Valeria Guglietti. L’espectacle és un punt de 
reunió de les diferents ar ts que amaguen les ombres xineses: el 
cinema mut, la màgia, els titelles, el còmic, les ar ts visuals, la música, 
el teatre i la f igura animada. Una col·lecció d’històries fetes amb les 
ombres que projecten les mans i els accessoris a la vista del públic. 
Les milllors escenes de les produccions d’aquests 10 anys, explicades 
sense paraules, un espectacle que fascinarà a tots els públics i els 
desper tarà moltes emocions.

10 anys d’ombres, de Valeria Guglietti
Por tes ober tes: de 18 a 24 h

A més de l’entrada gratuïta* als museus, hi haurà actuacions simultànies en 
els diferents museus de Girona:

19.30 h

*Vegeu condicions especials a la Casa Masó



20.30 h

Rusó Sala (cantautora) i Coral Ríos (ballarina) ens conviden a fer 
un viatge per l’imaginari mediterrani. Guitarra, veu i dansa dialo-
garan al llarg d’un reper tori especialment escollit per a aquesta 
ocasió.
Cançó d’autor(a) de creació pròpia, música sefardita i música 
araboandalusina: sonoritats i moviments evocadors per endin-
sar-nos en l’herència i el present de la nostra Mediterrània.

Imaginari mediterrani
Por tes ober tes: de 18 a 24 h

Ofereix un concer t en solitari i acústic, amb un reper tori de 
composicions pròpies i versions d’altres ar tistes internacionals.
Té unes for tes arrels a la música negra, amb inf luències de diferents 
gèneres com el soul, reggae, r&b, hip-hop i pop, o inf luències de 
cantants com, Lauryn Hill, Nneka, etc.; però sobretot destaca per 
les seves pròpies composicions amb el seu estil únic i personal. A 
través de les seves cançons, vol transmetre un missatge profund, 
sensible i reivindicatiu, en un ambient íntim i acollidor.

Emma Youth
Por tes ober tes: de 18 a 24 h

Beats Wear Suit és un duet format per Julià Ruiz (piano) i Joan 
Tomàs (contrabaix), amb un ampli reper tori amb estàndards de 
jazz de totes les èpoques, la interpretació de música llatina i en 
concret boleros i bossa nova i un reper tori clàssic, tangos i bandes 
sonores. Els Beats Wear Suit són un nou projecte musical ideat per 
interpretar reper tori d’ambient en diferents esdeveniments socials i 
privats. Par teix de la idea d’amenitzar vetllades on és imprescindi-
ble la música o aquesta hi pot donar un toc d’elegància. El reper tori 
escollit per a aquesta ocasió reunirà un ventall ampli d’estàndards 
de jazz de totes les èpoques.

Beats Wear Suit

Por tes ober tes: de 18 a 24 h



Més informació a:
www.gironamuseus.cat
 gironamuseus

21.30 h

Gastronomia i bona música, aquesta és la proposta del Museu d’Ar t 
en la Nit dels Museus. Una fusió de música i ar t a través dels ritmes 
triats pel DJ “DomJordiPlayPause”, en l’escenari màgic del Jardí 
del Museu d’Ar t de Girona, amb l’acompanyament de projeccions 
sobre el museus gironins. Una vetllada musical on gaudirem de 
ritmes molt variats, des de la Motown al reggae caribeny f ins a 
la bona música electrònica. En una sessió sense barreres d’estil, ni 
dogmes. Només el ritme i la imaginació.

Alhora, els assistents podran gaudir de tapes, com crêpes dolces i 
salades o un assor tit de formatges, a preus populars, elaborats per 
“Ham Session”, en una nit per tornar a descobrir les obres d’ar t del 
md’A d’una manera diferent, ja que tothom que ho desitgi podrà 
visitar el Museu abans del concer t i f ins a la mitjanit!

En cas de pluja l’activitat es farà al Monestir de Sant Pere de 
Galligants - Museu d’Arqueologia de Catalunya.

Fi de festa als jardins del Md’A amb DomJordiPlayPause

Portes ober tes: de 18 a 24 h


