
Vine al MNAT
en família!

Farem un viatge 
al nostre passat romà
a través de divertides propostes

per gaudir en família.

Podeu consultar totes aquestes 
propostes al nostre web www.mnat.cat
 
O contactar amb nosaltres a: 
mnat@gencat.cat / 977 25 15 15

@mnattgn  #MNAT

Octubre a desembre de 2021
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• ACTIVITATS el 1r dissabte de mes 
 a les 17 h, al Tinglado 4
 (Moll de Costa, Port de Tarragona)

• CLOENDA el diumenge 5 de desembre 
 a les 12 h al Teatre romà de Tàrraco 
 (C. de Sant Magí, 1, Tarragona)

Quan?

Benvinguts! Esteu convidats a passar la tarda a la domus 
de Tàrraco dels germans Sabina i Quintus. Voleu descobrir 
com és el seu dia a dia? 

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Ave Salve Sabina et Quintus!

Dissabte 2 d’octubre a les 17 h

Si voleu saber com són els espectacles a Tàrraco, la 
Sabina i en Quintus us presentaran el seu amic titellaire, 
que us explicarà com és la seva feina. 

A càrrec de Genovesa, narratives teatrals. 

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

Passem una tarda espectacular?

Dissabte 4 de desembre a les 17 h

Com a cloenda, viureu un espectacle de titelles, com els 
que veuen la Sabina i en Quintus a Tàrraco.  

Lloc: Teatre romà de Tàrraco. 
C. de Sant Magí, 1. Tarragona.

Anem al theatrum!
Diumenge 5 de desembre a les 12:00h

Coneixeràs una de les històries més famoses de l’Antigui-
tat, protagonitzada per tres personatges ben coneguts: 
Marc Antoni, Cleòpatra i Cèsar August. Una història d’amor 
i lluites que va marcar la història de Roma, explicada a 
través de titelles articulats inspirats en la famosa Nina 
d’ivori, representada al teatre de Tàrraco.

“Marc Antoni i Cleòpatra”

Titelles romans. Reconstrucció històrica
Genovesa, narratives teatrals 
(Oriol Montesó i Joan Rioné)

Organitzar un banquet requereix molta feina! Cal triar la 
vaixella, preparar el menú, parar taula... els voleu donar 
un cop de mà? 

Lloc: Tinglado 4 (Moll de Costa, Port de Tarragona).

La Sabina i en Quintus 
preparen un convivium

Dissabte 6 de novembre a les 17 h

Activitats recomanades 
per a famílies amb infants fins a 12 anys.

Reserva d’entrades: https://www.mnat.cat/activitats/

Preu: 4 € per persona i activitat. Menors de 3 anys, gratuït
Més informació: 
www.mnat.cat / 977 25 15 15 / 977 74 74 85


