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Diumenge, 19 de febrer del 2017
EXCURSIÓ CULTURAL AL MUSEU DEL
CINEMA DE GIRONA i CALÇOTADA

Interior del Museu del Cinema

Antiga màquina de projecció

Itinerari: Sortida amb autocar a les vuit del matí de davant de l’estació del carrilet, en direcció a
Girona, parant per esmorzar en un àrea de l’autopista (a compte de cadascú). Després d’esmorzar
ens dirigirem al centre de l’esmentada ciutat per fer una interessant visita guiada al Museu del
Cinema, on ens explicaran, i podrem veure, la tècnica utilitzada a partir de la invenció de filmar les
pel·lícules, i la seva antiga forma de projecció, així com tota l’evolució de la tècnica fins a l'utilitzada
actualment. També podrem veure diferents quadres de cinema i tota classe d’objectes per la
reproducció d’imatges i pels efectes sonors. A l’hora de dinar anirem a un prestigiós i reconegut
Restaurant, situat entre Banyoles i Besalú on farem un excel·lent dinar - Calçotada:
Teulada de calçots amb la seva salsa tradicional - Graellada de carn a la brasa amb guarnició Flam, crema catalana o gelat de vainilla i xocolata - Pa, vi, aigües, copa de cava, cafè i «gotes»

Foto exterior del restaurant

Sense comentaris

Acabat el dinar, desprès d’una petita sobretaula, i si fa bon temps, donarem una volta panoràmica
(sense baixar de l’autocar) per Besalú, per l’estany de Banyoles i tornarem cap a Sant Boi, on
pensem arribar prop de les set del vespre.
Per a inscripcions: a la llibreria Isart (Plaça Presas) a partir del dimecres dia 8 de febrer.
Preus: (Viatge, dinar, i visita guiada al Museu del Cinema) Socis: 40 €. No socis 43 €..
Nota: L’itinerari podrà ser modificat per causes imprevistes, d’horaris, o de força major.
Consulteu la nostra Web. www.associaciodeveins.org

