AGENDA
CULTURAL

NÀQUERA
OCTUBRE 17

Infantil

DIVENDRES 13

Juvenil

DIVENDRES 13

DILLUNS 16
Infantil

Inauguració zona d´oci jove
Activitat per a xiquets Espai dirigit a jovens des de els 12 anys amb play

Vesprà de jocs per a xiquets

station, jocs de taula, ping pong, etc.

xiquets de primaria
A les 17.30 h.
Biblioteca
Inscripció: gestion_cultural@naquera.com;
961680002, formulari web
Organitza:
Regidoria
de
cultura.

DIMARTS 17

divendres de 19 a 22 h i dissabtes de 17 a 22
Edifici de Vinyes - Planta Baixa
Organitza: Regidoria de joventut i cultura

Cinema

DIJOUS 19

Infantil

Les 4 estacions de Vivaldi

Explorarem les sensacions de les estacions de l’any
a través de les quatre estacions de Vivaldi” utilitzant la música i les arts plàstiques per a desenvolupar la capacitat de reconèixer les emocions.
Xiquets de primaria

A les 17.30 h.
Biblioteca
Inscripció: gestion_cultural@naquera.com;
961680002, formulari web
Organitza: Regidoria de cultura i Sarc (Diputació).

Infantil

DIVENDRES 20

Documental El col·legi de la Seda

Contacontes

Espai d´animació lectora dirigit a xiquets de Primaria. Dins del projecte Nàquera, Anem a llegir
A les 18.00 h.

Biblioteca municipal
Inscripció: Ajuntament, 961680002 o gestion_
cultural@naquera.com
Organitza:
Regidoria
de
cultura

Cinema

DIJOUS 26

El col·legi de la seda és la història de la Casa Gremial dels Velluters, de com va nàixer fa mes de
cinc segles, com va tenir una joventut d’èxit i
fama i com es troba a punt de morir, oblidat per la
ciutat a la qual tant va a donar. Però com en tota
bona història, un gir inesperat salva al protagonisContacontes
ta de la pel·lícula d’una mort segura.
Espai d´animació lectora dirigit a xiquets de Primaria. Dins del projecte Nàquera, Anem a llegir
A les 19.00 h.
A les 18.00 h.
Saló d´actes de L´Ajuntament
Organitza: Regidoria de Cultura i Sarc (DiputaBiblioteca municipal
ció de Valencia)
Inscripció: Ajuntament, 961680002 o gestion_

DIVENDRES 27

cultural@naquera.com
Organitza:
Regidoria

Infantil

de

cultura

DISSABTE 28
Xarrada

Robo de Diamantes

Documental La catedral de València

Aquest documental és un viatge en el temps per un
edifici en constant evolució, història viva de la ciutat de València, que va més enllà de les sensacions
artístiques d’un temple que uneix història, art,
cultura i tradició. El documental permet descobrir
els llocs més secrets-

A les 19.00 h.
Saló d´actes de L´Ajuntament
Organitza: Regidoria de Cultura i Sarc (Diputació de Valencia)

Gymkhana on el cap de policia els donarà una
pista d’on pugues haver-hi un diamant. Al final
del joc, quan s’hagen superat tots els operatius,
tindrem tots els diamants i haurem complit amb
la nostra missió.

Observació i xarrada d´exoplanetes

Tot el mon
A les 17.30 h. Biblioteca municipal
A les 18.30 h. Saló d´actes
A les 20.00h. Fontanelles
Inscripció: Ajuntament, 961680002 o gestion_
cultural@naquera.com
Inscripció : Ajuntament
Organitza:
Regidoria
de
culOrganitza:
regidoria
tura
Sarc
(Diputació
de
Valencia)

Regidoria de
Cultura i
Joventut

de

Cultura

www.naquera.es/cultura
gestion_cultural@naquera.com
96 168 00 02

