El sol s’amaga darrere
el monestir i s’endú
la calor del dia...

Preus
La màgia del capvespre

...Un nou Món arriba amb
la frescor del capvespre

Activitat, sopar i recorregut: 35 € (adults) /
17 € (nens fins a 12 anys)
Activitat a l'hort: 7 € (adults) / 3 € (nens fins a 12 anys)
Sopar a la fresca: 20 € (adults) / 10 € (nens fins a 12 anys)
Recorregut sensorial pel monestir i l'entorn: 12 € (adults) /
6 € (nens fins a 12 anys)

Nits modernistes
Visita, concert i «Sopar de duro»: 70 €
Concert (inclou visita): 30 €
«Sopar de duro»: 55 €

I si us voleu quedar a dormir...
Paquet «La màgia del capvespre»
+ habitació i esmorzar: 70 €
Paquet «Nits modernistes»
+ habitació i esmorzar: 105 €

Una experiència
dels sentits

Descompte especial presentant
una entrada de la Pedrera secreta o de
Les nits d'estiu al terrat de La Pedrera

Nits modernistes
La màgia
del capvespre

Viatgeu un segle enrere i poseu-vos a la
pell dels prohoms modernistes que feien
del gaudi de la música, l’art i la gastronomia
tota una experiència vital. Gaudiu d’un con-

Veniu a passar un vespre d’estiu a Sant

cert de música modernista, d’un «sopar de

Benet. Gaudiu de les aromes i gustos dels

duro» amb tota l’ambientació de l’època,

horts i descobriu la màgia del bosc i del

i d’un passeig per la part modernista de

monestir quan es fa fosc.

Sant Benet... Un regal per als sentits!

Més informació, reserves i venda d’entrades:
Món St Benet
www.monstbenet.com
Tel. 93 875 94 01
Camí de St. Benet de Bages, s/n
08272 – Sant Fruitós de Bages (Barcelona)

Nits de màgia

Nits de mÚSICA

La màgia del capvespre

Nits modernistes

Cada dijous i divendres, del 12 al 27 de juliol.
Cada dimarts i divendres, del 30 de juliol al 4 de setembre.

Cada dimecres i dijous, de l’1 al 30 d’agost.

Veniu a passar un vespre d’estiu a Sant Benet. Gaudiu de les
aromes i gustos dels horts i descobriu la màgia del bosc i del
monestir quan es fa fosc.

Concert de música modernista
Cinc formacions de relleu internacional passaran pel
monestir, amb un programa molt especial que farà aflorar
ressonàncies i sensacions modernistes.
- 1 i 2 d’agost: ZEMLINSKY QUARTET.
- 8 i 9 d’agost: ANNA ALÀS, mezzosoprano.
DORA DELIYSKA, piano.
- 15 i 16 d’agost: LAURA RUIZ, clarinet.

Recorregut sensorial pel monestir i l'entorn

Activitat a l’hort
Un passeig per l’hort ecològic de Món St Benet, per
descobrir totes les varietats de productes tradicionals
que s’hi cultiven i poder-ne collir alguns.

Un recorregut molt especial pel monestir i el bosc
que l’envolta, que desvetllarà els cinc sentits. Música,
aromes, textures... Un passeig per diferents racons que
ens evoquen petites històries fantàstiques que podrien
haver passat a Sant Benet, temps era temps, una nit
d’estiu qualsevol.
A les 22 h.

A les 19.30 h.

Sopar a la fresca
Amb l’ajuda d’un cuiner de Món St Benet, prepararem
algunes receptes senzilles amb els productes que hem
recollit durant l’activitat a l’hort. I, acte seguit, es podrà
gaudir d’un sopar informal sota la pèrgola de l’hort.
A les 20.30 h.

Activitat subjecta a les condicions meteorològiques.

MANDELRING QUARTET.

- 22 i 23 d’agost. STEFANO GRONDONA, guitarra.
- 29 i 30 d’agost. ALBERT GUINOVART, piano.
El concert inclou un passeig previ pel monestir, que
permet descobrir el Sant Benet dels Casas i com aquesta família burgesa va transformar aquest indret en una
sumptuosa residència modernista, lloc de retir i inspiració
per al pintor Ramon Casas.
Visita pel monestir a partir de les 19.30 h.
A les 21 h, inici del concert.

«Sopar de duro»
Un àpat amb propostes culinàries d’alt nivell inspirat
en els gustos i l’ambient dels locals de la Barcelona
modernista que freqüentaven els burgesos. La selecció de plats s’ha realitzat amb l’assessorament de la
Fundació Alícia i els menús de cada nit estan concebuts
com un perfecte maridatge amb el programa musical.
Tot un regal per als sentits.
A les 22 h.

