Cerimònia cultural

La cultura del te a l’Àsia Oriental.
El cas de la cerimònia del te al Japó
Presentació

La cerimònia japonesa del te és una forma ritual de preparar
el te verd o matcha, influenciada per el budisme zen. Es
serveis el te a un petit grup de convidats, en un entorn
tranquil. És doncs una manifestació significativa de la
historia y la cultura japonesa tradicional.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Així doncs, aprendre la pràctica de la cerimònia del te es
estudiar la cultura japonesa; ho farem en aquesta cerimònia:
explicarem la comparativa de la cultura del te als tres països
de l’Àsia oriental, Xina, Japó i Corea i ho exemplificarem amb
la cerimònia del te al Japó, en una versió reduïda.

Vinculació

Aquest mòdul forma part del cicle d’activitats:
Cuinem [i mengem] la història. Les cuines i les
cultures del menjar a l’Àsia oriental.
Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteu-nos el
programa extens, on s’explica tota la programació.

Data i hora
Divendres, 29 de març de 2019
De 18:30 a 20:00

Preus
Per a les persones que fan el cicle complet
Cuinem [i mengem] la història: 40 €

Amb l’objectiu de conèixer, aprofundir i gaudir de la història,
la cultura i la gastronomia dels pobles de l’Àsia oriental, en
aquest cicle ens aproximarem a ells des del vessant històric
però també amb una mirada a l’actualitat. Veurem el paper
dels recursos naturals, del budisme, de la medicina
tradicional, de la cultura de l’arròs..., entre molts altres
elements que configuren aquestes cultures. Així com, també,
les interrelacions entre elles.

Per a les persones que fan un mòdul del
cicle Cuinem [i mengem] la història: 45 €

Professor

 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’e-mail i el telèfon de
contacte

(http://www.vqvtours.com/vesquevinc/)

 Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352

Roger Bonafont
Professor d’història i cultura de l’Àsia Oriental i guia de
viatges a ‘Ves que vinc’

Celebraran la cerimònia un grup professionals japoneses
especialistes en la preparació i realització de cerimònies.

Preu per a la resta de persones: 50 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte
.html

 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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