Curs
Aspectes sinistres de l’antic Egipte
Presentació

Aquest curs inclou un compendi de tots aquells temes relacionats
amb aspectes foscos de la civilització egípcia. Les deu sessions
que el formen permetran conèixer aspectes de criminalitat,
crueltat i misèria del món dels vius així com un seguit d’elements
relacionats amb supersticions i creences que condicionaren,
moltes vegades, als habitants del país dels faraons en el seva
relació amb els àmbits de la mort.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort
Bus: H-16, parada Sepúlveda-Viladomat

Professor

Dr. Xavier Martínez Babón
Llicenciat en Història i Egiptologia. Doctor en Història.

Accessibilitat

Obert a qualsevol persona que vulgui apropar-se a aspectes
curiosos i poc coneguts de la civilització egípcia. No són
necessaris coneixements previs.
Cal inscripció prèvia.

El 28 de març no hi ha classe.

Programa
12345678910-

Data i hora
Els dimecres, del 31 de gener a l’11
d’abril de 2018
De 17.30h a 19.00h

Robatoris, corrupcions, traïcions i assassinats.
Sacrificis humans, condemnes, tortures i sistemes d’execució.
Fams, canibalisme, malalties i metges.
Oracles, somnis i endevinacions.
Religió i màgia.
La màgia aplicada a la protecció.
La màgia negra: objectes i rituals.
La interacció entre els vius i els morts.
Tombes i malediccions.
Literatura, periodisme i cinema como a “eines favorables” a
la popularització de les malediccions.

Preu
Curs sencer: 155 €
Sessions soltes: 18 €/sessió
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a la que us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 ó 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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