
 

NADAL 2022
  

CONCERT DE NADAL: Ja podeu veure la gravació del Concert de Nadal 2022 del
Patronat d'Estudis Osonencs, celebrat el proppassat 4 de desembre a l'Atlàntida, al nostre
canal de YouTube. El Concert titulat VIATGE PER LES PRIMERES FONTS
MUSICALS ESCRITES DE L'EDAT MITJANA. Sobre el cant gregorià s. IV al s. XII,
va anar a càrrec del cor femení Auditeaudi dirigit per Montserrat Oliveras Vivancos.

BON NADAL:

https://www.youtube.com/watch?v=VNVPnrRUtHk


La Junta Rectora del Patronat d'Estudis Osonencs us desitja un Bon Nadal i un
Feliç any nou.

 

 



Exposicions
   

* Del 2 de desembre al 15 de gener, al Temple Romà, exposició  "Antics udols" de Lluís
Vilar.

Antics udols és una sèrie de pintures que s’origina a partir de l’observació d’un mur de
pedra a la sortida d’una de les coves existents a la l’Arieja a la cara nord dels Pirineus.
Aquest mur ha donat peu a la reflexió sobre la manera de viure dels nostres ancestres ara fa
uns 15000 anys i a la seva percepció de la pròpia identitat com una part integrant de la
natura.
Cadascun dels quadres de la sèrie té associat paral·lelament un filtre de realitat augmentada,
accessible a través del telèfon mòbil, que ens voldria connectar amb les vivències i els
lligams amb la natura d’aquells nostres predecessors.

Més informació.

Horari:
        Matí, de dimarts a dissabte d'11 a 13 h.
        Tarda, de dimarts a diumenge de 18 a 20 h.

El Temple estarà tancat els dies 25 i 26 de desembre i els dies 1 i 2 de gener.
Més informació.

 

Si no podeu veure aquest butlletí podeu consultar-lo al nostre web

Esteu rebent aquest missatge perquè sou soci i/o esteu subscrit a la llista de correu del
Patronat d'Estudis Osonencs. Us podeu donar de baixa enviant un correu a
secretaria@patronatestudisosonencs.cat
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