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Una fusió de l’art i el vi, una experiència per als sentits

Manresa
Del 25 de maig
al 7 de juny
Dissabte 25 i diumege 26 de maig
Jornades de portes obertes dels cellers de la DO Pla de
Bages
De 10 a 14h i de 16 a 19h i diumenge 26 de maig, de 10 a
14h. Cal fer la reserva prèvia al celler que es vulgui visitar.
Més informació www.dopladebages.com
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Dissabte 25 de maig, de 23 a 01h
Tast de picapolls sota la llum de la lluna
Lloc: parc de la Seu de Manresa
Preu: 5€ (copa + tast de Picapoll) i per 10€ tindràs també
una samarreta
Dimecres 29 de maig, a les 16.30h
Tast 2.0 a la FUB
Inscripció a la mateixa FUB (938 774 179)
Activitat gratuïta
Dimecres 29 de maig, a les 19h
Bótes, Imatge i creació (Exposició fotogràfica)
29, 30 i 31 de maig, 1, 3,4, 5, 6 i 7 de juny, de 18 a 21h
Lloc: Sala d’exposicions de la Plana de l’Om
Dimecres 29 de maig, a les 20h
Conferència. La fusta i el vi: quelcom més que una tradició
A càrrec de Fernando Zamora Marín
Lloc: Auditori de la Plana de l’Om
Dijous 30 de maig, a les 20h
Tast comparatiu de diferents fustes i torrats
A càrrec de l’enòleg Joan Soler Playà tècnic del CRDO Pla
de Bages
Lloc: Kursaal Espai Gastronòmic
Per inscripcions a info@dopladebages.com
Preu: 3€
Dissabte 1 de juny, de 12 a 14.30h i de 17 a 22h
Mostra de vins dels cellers de la DO Pla de Bages
Lloc: Plaça Sant Domènec
Preu: 6€ copa i 8 tiquets
Dissabte 1 de juny, a les 19h
Inauguració de l’exposició Bótes d’art
14 bótes intervingudes per destacats artistes bagencs
De l’1 al 6 de juny
Lloc: Plaça Sant Domènec

Organitzat per:

Exposicions vinculades al món del vi a diferents espais de la
ciutat, conferències, tast de vins 2.0, mostra de vins...
VI_SUALS.13, una fusió perfecta entre l'art, la cultura i el vi.

www.dopladebages.com
www.manresaturisme.cat
Amb el suport de:

