
XII MOSTRA DE BONSAI

NISHIKITEN
6, 7 i 8 DE NOVEMBRE DE 2015

Museu de Ciències Naturals de Granollers 
Carrer Palaudàries, 102 - Jardins d’Antoni Jonch i Cuspinera
08402 GRANOLLERS
Tel/fax: 93 870 96 51
a/e: m.granollers.cn@diba.cat
www.museugranollersciencies.org



La Nishikiten és una de les mostres més prestigioses de bonsais 
que es porten a terme a l’Estat espanyol, amb una selecció dels 
millors exemplars de totes les comunitats autònomes. Fita impor-
tant i molt valorada a les agendes de les exposicions de bonsais 
de Catalunya i Espanya, la Nishikiten, que en japonès significa els 
colors de la tardor, mostra els bonsais en un període de l’any molt 
especial en què els arbres presenten una coloració esplendorosa i 
alguns d’ells fructifiquen.

Produïda per l’associació Art Bonsai de les Franqueses del Vallès i 
el Museu de Ciències Naturals de Granollers, l’exposició és possi-
ble gràcies a la col·laboració de Bonsai Sant Boi, Bonsai Barce-
lona, Egar Bonsai, Bonsai el Clos, Wabi-Sabi Escola d’Ikebana, 
Carles Vives, Texgraf, Aparthotel Atenea Vallès, Ajuntament de les 
Franqueses del Vallès i Ajuntament de Granollers.

INAUGURACIÓ
Divendres 6 de novembre a les 20 h

HORARI DE L’EXPOSICIÓ
Dissabte 7 de novembre. De 10 h a 14 h i de 16 h a 20 h
Diumenge 8 de novembre. De 10 h a 14 h 
Cloenda de l’exposició a les 14 h
Tarda del diumenge tancat

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
· MERCAT D’INTERCANVI I VENDA DE BONSAIS I COMPLEMENTS
Pati i jardí del museu
· EXPOSICIÓ DE SUISEKIS a càrrec de Bonsai El Clos
· EXPOSICIÓ D’IKEBANES a càrrec de l’Escola Wabi-Sabi

ALTRES ACTIVITATS
DISSABTE 7 DE NOVEMBRE
· Demostració de modelatge de bonsai a càrrec del mestre Ga-
briel Romero. En el transcurs de la demostració Rubén Roig farà 
un dibuix de com serà l’arbre en un futur
Auditori. De 9 h a 14 h i de 16 h a 19 h

· Taller infantil de bonsai. Cada participant rebrà el bonsai que 
hagi treballat en el taller. Places limitades.
Preu: 10 euros 
Sala Viader. D’11.30 h a 13 h

· Visita guiada gratuïta a l’exposició per a persones no iniciades 
al bonsai. Sala d’exposicions. A les 12 h

· Taller d’Ikebana a càrrec de l’Escola Wabi-Sabi
Places limitades. Preu: 15 euros
Sala d’exposició Ikebana. De 17 h a 19 h

· Visita guiada gratuïta a l’exposició per a persones no iniciades 
al bonsai. Sala d’exposicions. A les 17 h

· Taller de Raku, amb el reconegut ceramista Carles Vives.
Cada participant decorarà la seva peça de Raku. Cal inscriure’s. 
Preu: 10 euros
Jardí del museu. De 17 h a 20 h

· Sopar de germanor, amb lliurament de les mencions de mèrit.
Cal fer reserva anticipada
Fonda Europa. A les 21.30 h

DIUMENGE 8 DE NOVEMBRE
· Demostració de modelatge de bonsai a càrrec de Jordi Úgena
Auditori. De 10 h a 14 h i de 16 h a 18 h

· Taller d’Ikebana a càrrec de l’Escola Wabi-Sabi. Places limita-
des. Preu del taller: 15 euros.
Sala d’exposició Ikebana, de 12 h a 14 h

· Visita guiada gratuïta a l’exposició per a persones no iniciades 
al bonsai 
Sala d’exposicions. A les 12 h

· Cloenda de l’exposició. A les 14 h

NOTA:
Per a més informació de les activitats:
Web: www.artdelbonsai.org
Facebook: http://www.facebook.com/Nishikiten/
Twitter: @Nishikiten
Instagram: nishikiten

INSCRIPCIONS:
info@artdelbonsai.org (Indiqueu-hi l’activitat a la qual voleu participar.)


