AGENDA JAN-MAR 2019

EXPOSIÇÕES

9 FEV - 14 ABR 10:00 – 19:00

HÁ MÚSICA NA VISTA ALEGRE
ENTRE A VIDA DA MÚSICA
E A MÚSICA DA VIDA
NUM CONTEXTO OPERÁRIO

Exposição temporária que pretende dar a conhecer uma perspetiva sobre o património
musical da Vista Alegre entre as histórias da Banda Filarmónica e dos Orfeões,
passando ainda pelo Jazz da Vista Alegre. Através do cruzamento de objetos,
documentos, memórias orais e fotografias, pretende-se apresentar o universo musical
num contexto operário, tendo como cenários a Fábrica de Porcelana e o Bairro
Operário da Vista Alegre.
Com curadoria de Pedro Rocha, a exposição “Há Música na Vista Alegre” reflete
uma parte do seu trabalho de doutoramento e dos seus projetos de investigação
científica sobre a Vista Alegre, nomeadamente o projeto “Nossa Música, Nosso Mundo:
Associações Musicais, Bandas Filarmónicas e Comunidades Locais”, que liga hoje o
Museu Vista Alegre, o Instituto de Etnomusicologia Centro de Estudos em Música e
Dança (Pólo de Aveiro) e outros parceiros locais.
Curador: Pedro Rocha é doutorado em Ciências da Educação pela Universidade do
Porto, com tese desenvolvida no Bairro e no Museu. O seu estudo da Vista Alegre tem
incidido nos domínios da Etnomusicologia, Gerontologia e Ciências da Educação.
ENTRADA LIVRE
LOCAL: Sala de Exposições Temporárias do Museu Vista Alegre
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EVENTOS

EVENTOS

9 FEV 17:00
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO
“HÁ MÚSICA NA VISTA ALEGRE”
Uma exposição temporária sobre a vida da música e a música da vida, que pretende
apresentar o universo musical num contexto operário, tendo como cenários a Fábrica
de Porcelana e o Bairro Operário da Vista Alegre e dar a conhecer uma perspetiva
sobre o património musical da Vista Alegre entre as histórias da Banda Filarmónica e
dos Orfeões, passando pelo Jazz da Vista Alegre.
ENTRADA LIVRE
LOCAL: Sala de Exposições Temporárias do Museu Vista Alegre

16 FEV 17:00 ÀS 18:00

16 FEV

ESCUTAR MEMÓRIAS

ESCUTAR
MEMÓRIAS

Neste dia, o Museu Vista Alegre abre os recônditos lugares das suas memórias para
partilhar alguns dos segredos das suas coleções, materializados em fotografias,
documentos e objetos que pertenceram à Banda e aos Orfeões da Vista Alegre.
O Museu convida a abrir as caixas arrumadas nos armários e a descobrir, de novo,
a vida da música e a música da vida. Sem medo de confrontar as memórias, celebre
connosco o valor do seu espólio pessoal e familiar.
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: museu@vistaalegre.com | +351 234 320 628
ENTRADA LIVRE
LOCAL: Sala de Exposições Temporárias do Museu Vista Alegre
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WORKSHOPS

WORKSHOPS

16 MAR 10:30 – 12:00

A MÚSICA TEM VISTA ALEGRE
A terminar a celebração da música, o Museu Vista Alegre convida a participar
num workshop com os CRASSH, e a descobrir que a música tem Vista Alegre.
O projeto CRASSH é uma produção da We Tum Tum, Associação Cultural que promove
e dinamiza o desenvolvimento de movimentos artísticos emergentes e recentemente
vencedora do Prémio “Público” no Festival Internacional de Teatro de Castilla y León,
em Espanha. Neste workshop os participantes vão poder explorar as sonoridades
musicais provenientes da porcelana recorrendo ao corpo, à voz e a vários instrumentos.
As atividades são para todas as idades, níveis e gostos musicais, e o único requisito
é o interesse pela música.
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: museu@vistaalegre.com | +351 234 320 628
(inscrição prévia até três dias úteis)
ENTRADA LIVRE
LOCAL: Sala de Exposições Temporárias do Museu Vista Alegre
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OFICINAS

SERVIÇO EDUCATIVO

2 A 8 DE MARÇO 10:00 ÀS 19:00
OFICINA DE PINTURA | OFICINA DE OLARIA FEITO POR SI
Oportunidade de pôr as mãos na massa e experimentar a pintura de peças em
porcelana com tintas acrílicas ou cerâmicas, assim como a modelação de pasta
de porcelana. Estas oficinas, sem grau de exigência técnico, pretendem ser uma
oportunidade de experimentação do material cerâmico, e de dar asas à imaginação.
Destinado a adultos e crianças, famílias ou apenas aficionados por porcelana. No final
da oficina, o participante poderá levar as peças feitas por si.
INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES: museu@vistaalegre.com | +351 234 320 628
(inscrição prévia até três dias úteis)
PREÇO OFICINA DE PINTURA: a partir de 9€/ peça (tintas acrílicas)
ou 11€/ peça (tintas cerâmicas)
PREÇO OFICINA DE OLARIA: 6€/ pessoa.
Bilhete família: 12€ (1 adulto e até 2 crianças com idade inferior a 18 anos)

02 A 08 MARÇO

LOCAL: Serviço Educativo do Museu Vista Alegre (antiga creche)

FEITO POR SI

NO TRILHO DAS PERSONAGENS
Atividade para famílias e crianças que convida a explorar algumas personagens que
habitam a exposição permanente do Museu. Através de uma ficha convidamos a criar
histórias, colorir e visitar em família o Museu Vista Alegre.
INFORMAÇÕES: museu@vistaalegre.com | +351 234 320 628
PREÇO: 6€/ adulto ou 3€/ jovem ou sénior.
Bilhete família: 16€ (2 adultos e 2 crianças com idade inferior a 18 anos)
LOCAL: Museu Vista Alegre
NOTA: A actividade inclui entrada no Museu. Os materiais para a realização da
actividade devem ser recolhidos na receção do Museu.
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OFICINAS

SERVIÇO EDUCATIVO

27 JAN

11:00 ÀS 12:00

INSPIRADOS PELA NATUREZA
Através de uma visita ao Museu Vista Alegre convidamos os participantes a registar
motivos associados à natureza e utilizados na coleção do Museu, desde o século XIX
até aos nossos dias. Um olhar atento, que vai certamente levar a novas descobertas
sobre o universo decorativo da porcelana Vista Alegre.

24 FEV

11:00 ÀS 12:00

RECICLARTE!
Do desperdício se faz arte! Aproveitando cartões da fábrica, colorindo e fazendo
colagens, vamos dar forma a peças Vista Alegre!

27 JAN / 24 FEV / 31 MAR

31 MAR

DOMINGOS EM FAMÍLIA

HÁ MÚSICA NA VISTA ALEGRE

11:00 ÀS 12:00

Através de uma visita à exposição temporária “Há Música na Vista Alegre” e ao Teatro
da Vista Alegre convidamos os participantes a revisitar o passado e a descobrir que
nem só de porcelana se faz a história da Fábrica Vista Alegre!

No último domingo do mês convidamos as famílias a visitar a Vista Alegre
e a participar nas nossas oficinas criativas. Cada mês, um tema diferente
e algo de novo para explorar.

INFORMAÇÕES: museu@vistaalegre.com | +351 234 320 628
PREÇO: 1,50€/ atividade (inscrição prévia até 3 dias úteis)
LOCAL: Serviço Educativo do Museu Vista Alegre (antiga creche)
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VISITAS

PROGRAMAS PARA GRUPOS
O Serviço Educativo do Museu Vista Alegre tem como objetivo promover a
acessibilidade e interpretação das coleções e do património da Vista Alegre.
Poderá optar pelas visitas orientadas, explorando a paisagem e a história locais, ou pela
visita ao Museu, abordando o universo das artes decorativas e a atividade industrial.
Organizamos também visitas-oficina, que privilegiam a interação com os materiais,
estimulando a criatividade e a experimentação.

> DOWNLOAD PROGRAMA EDUCATIVO E VISITAS
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ANIVERSÁRIO NO MUSEU

O MEU ANIVERSÁRIO
VISTA ALEGRE!
Celebre o aniversário do seu filho/ filha na Vista Alegre!
Pintura, modelação do barro, atividades de exterior ou visitas ao Museu são algumas
das atividades que irão tornar a visita à Fábrica num evento único e memorável.
Nova oferta para grupos de crianças dos 4 aos 12 anos de idade.
Para mais informações contacte o Museu Vista Alegre.
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Museu Vista Alegre
Vista Alegre · Ílhavo
Telefone direto: 00351 234 320 628
museu@vistaalegre.com

vistaalegre.com

