
3 de febrer / de 19:00 a 20:30h

Shiras Galeria /
“Click” amb el millor còctel
C. de Vilaragut 3
Aforament de 20 pax amb inscripció prèvia. 15€

Shiras Galeria et convida a endinsar-te en el món 
dels còctels, inspirat en “Click”, la nova proposta 
visual de l’artista contemporani Sebastián 
Nicolau. L’esdeveniment comptarà amb Iván 
Talents, bàrman encarregat de preparar-nos i 
introduir-nos en els plaers d’esta beguda tan 
eclèctica.

3, 10 i 11 de febrer / a partir de les 13:00h 

IVAM /
Visita “Ana Penyas i Alba Herrero.
En una casa.” a l’IVAM, i disfruta d’una 
experiència gastronòmica en l’IVAM 
Mascaraque  
C. Guillem de Castro 118
Aforament de 25 pax amb inscripció prèvia. 32€ 

L’IVAM proposa una visita a l’exposició “En una 
casa. Genealogia del treball de la llar i les cures”, 
un projecte de l’antropòloga i investigadora 
social Alba Herrero i de l’artista i il·lustradora Ana 
Penyas. La proposta gastronòmica és un menú 
degustació.

9 de febrer / a partir de les 18:00h ÒPERA
Del 3 al 12 de febrer, a partir de les 18:00h

Palau de les Arts /
Maridatges a les Arts
Les Arts
Aforament de 30 pax amb inscripció prèvia.
El preu canvia segons l’experiència.
Òpera: 30€ i Menú Cendrillon: 42€ sense vi 
o 58€ amb vi

Les Arts et torna a convidar perquè 
redescobrisques la seua màgia a través de 
l’arquitectura, de la gastronomia i, en esta ocasió, 
de l’òpera. Del 3 al 12 de febrer tindràs l’ocasió de 
gaudir d’un autèntic maridatge gastronòmic 
amb el Menú Cendrillon.

4, 5, 11 i 12 de febrer / a partir de les 13:00h

CaixaForum /
Visita comentada i menú temàtic de 
l’exposició “Faraó. Rei d’Egipte”
CaixaForum
Aforament de 20 pax amb inscripció prèvia. 25€

Visita l'exposició “Faraó: Rei d'Egipte” amb un 
educador i gaudeix d'un menú cultural en el 
Restaurant de Caixaforum. L'experiència compta 
amb una visita comentada que inclou una 
proposta gastronòmica inspirada en la vida dels 
antics faraons d'Egipte.

4 i 11 de febrer / de 12:00 a 14:00h

Bombas Gens /
Visita al jardí de Bombas Gens i aperitiu 
dissenyat per Ricard Camarena
Av. De Burjassot 54-56
Aforament de 30 pax amb inscripció prèvia. 25€

Gaudeix d'una visita guiada al Jardí de Bombes 
Gens a càrrec del seu paisatgista Gustavo Marina. 
Després del recorregut, tindràs l'oportunitat de 
degustar 3 vermuts, de la mà de Vermuts 
VITTORE. Tot això es veurà acompanyat d'una 
degustació d'un aperitiu de Ricard Camarena 
dissenyat per a l'ocasió.

5 i 12 de febrer / de 12:00 a 14:00h

Bombas Gens /
Aperitiu dissenyat per Ricard 
Camarena, inspirat en l’exposició “Earth: 
a retrospective: El Último Grito i la 
col·lecció Per Amor a l’Art”
Av. De Burjassot 54-56
Aforament de 30 pax amb inscripció prèvia. 25€

La col·lecció Per Amor a l’Art, iniciada en 2010, 
amb l’assessorament de Vicent Todolí, inclou la 
fotografia i l’art contemporani en una sèrie de 
més de 2.250 obres de 220 artistes. Quan acabe 
la visita, podràs gaudir de tres vermuts diferents, 
patrocinats per Vermouths VITTORE.

5, 10 i 12 de febrer / de 12:30 a 14:30h

Celler PROAVA s. XIII /
Mediterranean Life Festival, “Essència 
urbana”
C. de Baix 29
Aforament de 25 pax amb inscripció prèvia. 30€

PROAVA i Valencia Club Cocina, amb el patrocini 
de Bike de Suro, et presenten el maridatge 
perfecte, mentre gaudixes d’una exposició d’art 
urbà. A més, gaudiràs d’una experiència 
gastronòmica única, en què tu proposaràs 
l’elaboració de tapes amb productes de la terra

7 de febrer / de 20:00 a 22:00h

Set Espai d’Art
Rosa Santos, Jorge López /
Passeig a 3 amb Carito Lourenço
C. del Pare Jofré 26
Aforament de 30 pax amb inscripció prèvia. 35€

Increïble tàndem entre Carito Lourenço, xef de 
Fierro amb estrella Michelin, i les galeries Jorge 
López, Rosa Santos i Set Espai d’Art. Un 
recorregut guiat a través de les tres galeries, on 
la prestigiosa xef argentina trasllada la proposta 
artística a diferents plats.

8 de febrer / a les 18:30h

CCCC /
Showcooking de Paco Roncero 
C. del Museu 2
Aforament i degustació de 100 pax. per ordre 
d’arribada. Entrada gratuïta. 

La història entre Hayon i Paco Roncero va 
començar fa una dècada, quan va dissenyar 
l’interiorisme de La Terraza del Casino de Madrid. 
El dissenyador va introduir elements nous de 
mobiliari que buscaven l’equilibri entre el passat 
i el futur. Amb motiu de FESTIN, el xef trasllada 
l’ambient del seu restaurant a l’exposició del 
CCCC i ens sorprendrà amb les seues creacions 
en una cuina en directe.

8 de febrer / de 19:00 a 21:30h

La Trini Espai d’Art /
NY: blanco aNYó b2b toNYina aNYora
C. de Trinitat 10
Aforament de 50 pax amb inscripció prèvia. 35€

Submergix-te en l’exposició “Llum i matèria”, de 
l’artista Blanco Anyó, amb un convidat especial: 
el mateix artista. A més, l’exposició 
s’acompanyarà amb les creacions culinàries de 
Román Navarro, xef de Tonyina i Anyora.

9 de febrer / a les 17.00h i a les 18:00h 

Museu de Belles Arts de València /
Pa amb xocolate 
C. de Sant Pius V 9
Aforament de 20 pax per sessió amb inscripció 
telefònica (963 870 300). Entrada gratuïta. 

Un recorregut per la col·lecció permanent del 
museu, on es posarà l’accent en els bodegons de 
la col·lecció en els quals hi ha elements 
relacionats amb el consum del pa i del xocolate. 
L’experiència inclourà una degustació a tall de 
reinterpretació contemporània de les obres.

9 de febrer / de 18.00 a 20:30h 

CCCC /
Espectacle de còctels i degustació 
“Denys Cherkasov i Carlos Wagner. 
Gastronomia líquida” 
C. del Museu 2 /
Aforament i degustació de 100 pax. per 
ordre d’arribada. Entrada gratuïta. 

El CCCC oferix una gran retrospectiva de l’artista 
Jaime Hayón per a conéixer el seu univers 
personal i el seu procés de creació.  Els bàrmans 
premiats, Denys Cherkasov i Carlos Wagner, 
beuran dels dissenys presents en l’exposició per 
a l’elaboració i la degustació dels còctels.

9 de febrer / a les 19:30h

Galeria Ana Serratosa /
Intempèries musicals i tast de cava
Calle Cabillers 5
Aforament de 30 pax amb inscripció prèvia. 30€

Viu un recorregut increïble per les tres seus de la 
Galeria Ana Serratosa per a descobrir el seu últim 
projecte: l’exposició “Intempèries musicals” de 
l’artista Roberto Pugliese, comissariada per 
Pedro Medina. La vetlada acabarà amb un tast 
de caves valencians, patrocinat per Bodegas 
Hispano-Suizas.

9 de febrer / a les 20:30h

Gabinete de dibujos /
Qüestions de gènere a través del joc
C. del Literat Azorín 33
Aforament de 35 pax amb inscripció prèvia. 45€

El Gabinete de dibujos proposa la *preview de 
l'exposició Juegos Reunidos de l'artista Manuel 
Antonio Domínguez i una sopa 
degustació/maridatge informal a càrrec de 
Miquel Ruiz, xef del Baret de Miquel de Dénia.

Del 9 al 11 de febrer / a les 20:00h
 i el 12 de febrer / a les 19:00h

Sala Russafa /
Teatre i degustació amb sabor argentí
C. de Dénia 55
3 entrades dobles per dia amb inscripció prèvia. 
Entrada doble + degustació en el restaurant 
Doña Petrona. 40€

La Sala Russafa presenta l’espectacle que tanca 
La Trilogia de La Memòria: “El perfume del 
tiempo”. És una representació que segur que et 
deixa un bon sabor de boca, també per 
l’experiència gastronòmica que ofereix Doña 
Petrona.

12 de febrer / a les 12:00h

Turismo Riba-roja de Túria /
Descobrix el secret visigot
C. Cisterna, 28
Aforament de 45 pax amb inscripció 
telefònica (601 988 771). 51€

Visita guiada amb un arqueòleg expert al Museu 
Visigot Pla de Nadal, que es troba al castell de 
Riba-roja. Després, podràs gaudir d’una 
degustació inspirada en esta època històrica, en 
el restaurant La Muralleta, de la mà de Lina 
Marcela.

12 de febrer / de 13:00 a 14:30h

Palau Ducal dels Borja de Gandia /
Un tast amb els Borja
C. del Duc Alfons el Vell 1, Gandia
Aforament de 45 pax amb inscripció prèvia. 36€

La família Borja t’espera al seu palau de Gandia 
per rebre’t als impressionants salons, on podràs 
assaborir el millors vins que tenen al celler.

12 de febrer / a les 12:00h 

Llíria, Ciutat de la Música i Dénia, 
Ciutat de la Gastronomia /
Banda sonora: la Gamba Roja de Dénia 
(Una explosió sensorial del Camp de 
Túria a la Marina Alta)
Conservatori Professional de Música de Llíria, 
C. del Trencall 4, Llíria
Aforament de 100 pax amb inscripció prèvia. 12€

Les Ciutats Creatives de la UNESCO, Dénia i Llíria, 
s’unixen en un esdeveniment innovador d’art i 
gastronomia. El Conservatori Professional de 
Música interpreta la banda sonora de la “Gamba 
Roja de Dénia” i tot, mentre el xef Jordi Andrés, 
del restaurant El Tresmall, elabora un plat amb la 
gamba roja com a principal ingredient.
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