ACTIVITAT FAMILIAR AVIS I NÉTS A LA PANERA
TALLERS
Dia 24 de desembre
Dia 2 de gener
Edat: 3-10 anys
Hora: 11.00-12.30
Lloc: Centre d’Art la Panera
Places limitades
Visita + taller gratuïts
Inscripció: fins al 23 de desembre
Si voleu més informació o reservar visita, truqueu al 973262185,
o envieu un correu a educaciolapanera@paeria.es.
Obtindreu informació a l’Àrea de Gent Gran, trucant al
973700349 o enviant un correu a gentgran@paeria.cat
Des del Centre d’Art la Panera us convidem a gaudir d’unes visites intergeneracionals.
Aquestes activitats estan adreçades a avis i néts, amb l’objectiu de donar a conèixer l’espai i
els tallers que s’ofereixen des del Servei Educatiu. Conjuntament amb l’Àrea de Gent Gran
de l’Ajuntament de Lleida, realitzarem aquestes trobades, en les quals grans i petits
compartirem experiències.

“Dibuixa!” és una exposició adreçada als nen i
nenes, que pretén mostrar com els artistes
contemporanis s’acosten al dibuix amb gran
enginy i utilitzen múltiples tècniques, que van
des d’un acostament més tradicional fins a l’ús
de nous materials o la conjunció amb altres
recursos tècnics (fotocòpies, animació digital…).
D’altra banda, aquesta diversitat tècnica es veurà reforçada per uns àmbits temàtics que han
inspirat els quatre tallers vinculats a l’exposició: Trossos, Històries, Animacions i Siluetes.

ACTIVITAT FAMILIAR PER A AVIS I NÉTS
NÉTS A LA PANERA
Dia 24 de desembre
Dia 2 de gener
Edats: 3-10 anys
Visita + taller Gratuïts

HORA: 11.00-12.30
Lloc: Centre d’Art la Panera
Places limitades
Inscripció: fins al 23 de desembre

Podreu conèixer un espai dedicat als més petits de casa, un lloc ple de creativitat, imaginació i projectes d’artistes. Us
proposem una visita guiada a “DIBUIXA!” i un taller per a avis i néts, a elegir entre les quatre propostes dels artistes.

Viniu al Centre d’Art la Panera a passar una estona en família!!!

VISITA A DIBUIXA! + FULLEJAR LLIBRES D’ARTISTA + TALLER

Si voleu més informació o reservar visita,
visita, truqueu a 973 262 185 o bé envieu un correu a educaciolapanera@paeria.es
Obtindreu infromació a l’Àrea de Gent Gran
Gran,
ran, trucant al 973 700 349
349 o enviant un correu a gentgran@paeria.cat

