Presentació
Viatges d’Autor Arqueonet - Malaika
De gener a juny de 2023
Presentació
Després d’uns anys fent-ho online, tornem a la presencialitat en les
presentacions dels Viatges d'Autor; i en aquesta ocasió coneixerem de
primera mà els viatges Arqueonet-Malaika que tenim preparats per als
primers mesos de l’any 2023 (de gener a juny). Us convidem, doncs, a
les jornades de presentació dels Viatges d'Autor ArqueonetMalaika de 2023 (viatges de gener a juny), que farem el propers
dies:
• dissabte 1 d’octubre de 2022 al matí, a partir de les 10:00
• dimecres 26 d’octubre de 2022, a les 19:00
• dimarts 29 de novembre de 2022, a les 19:00

Informació pràctica
Lloc i modalitat
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona

Ho farem a Arqueonet (carrer Sepúlveda 79 de Barcelona) i, en tots els
casos, cal que ens indiqueu a quines sessions voleu assistir.
Trobareu la distribució i horaris al següent apartat.

Programa de sessions i inscripcions
Sessions

Horaris

Presentacions
01/10/2022

Presentació

Aula

De 10:00
a 10:30

El prof. David Rull
presenta Sudan del Nord i Marroc

Enki

De 10:45
a 11:15

El prof. José Luís Ribera presenta
Noruega

Thot

D’11:30
a 12:00

El prof. Carles Buenacasa presenta
Macedònia-Tràcia i Etrúria

Enki

De 12:15
a 12:45

El prof. Felip Masó presenta Egipte
Siwa i Líban

Thot

De 13:00
a 13:30

El prof. Michel L'Huillier presenta
Índia del Sud

Enki

Presentació

Aula

El prof. Michel L'Huillier presenta
Colombia

Enki

Presentació

Aula

El prof. Marc Magrans presenta
Alaska

Enki

Horari

Presentació
26/10/2022

De 19:00
a 20:00
Presentació
29/11/2022

Horari

(trieu les que més us interessin i envieu-nos inscripció)

De 19:00
a 20:00

Podeu inscriure-us des de la web, a l’enllaç següent:
https://www.arqueonet.net/C-InscripcionsPresentacioViatges
o bé pels altres canals habituals: mail, telèfon i presencialment.

Dates i hores
Dissabte 1 d’octubre de 2022 durant
tot el matí (horaris en el quadre de
sessions). Dimecres 26 d’octubre de
2022, a les 19:00. Dimarts 29 de
novembre de 2022, a les 19:00
Preus
Activitats gratuïtes.
Cal inscripció prèvia.
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’ enllaç:
https://www.arqueonet.net/CInscripcionsPresentacioViatges
• 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

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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