We're delighted to welcome you to our Open Day.
Temos o prazer de recebê-lo em nosso Dia Aberto.
We will open our doors on Sunday 7 August 2022, from 9am to 4pm for a day of
free activities that enable visitors of all ages to explore the venue in a completely
new way.
Abriremos nossas portas no domingo, 7 de agosto de 2022, das 9h às 16h para um
dia de atividades gratuitas que permitem que visitantes de todas as idades explorem
o local de uma maneira completamente nova.
See below for the activities timetable in Portuguese.
Veja abaixo o calendário de atividades em português.

ACTIVITIES TIMETABLE
CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
KEY
(D) Drop in
(T) Ticketed – Tickets available at the box office all day
(£) Paid Ticket Event- Tickets available at the Box office all day
(0+) Age Guidance
(BSL) British Sign Language interpreter

DROP IN ACTIVITIES
ATIVIDADES DE RETIRADA
Sneak Peek Backstage 09:30-13:00 (D)
Visita aos bastidores

Lyric Theatre Entrance

A chance to go on stage in the Lyric Theatre and get a sneak peek behind the scenes with exclusive
access to backstage for the day.
A chance de subir ao palco do Lyric Theatre e dar uma espiada nos bastidores com acesso exclusivo
aos bastidores do dia.
Stop 1: Lyric Theatre Entrance / Entrada
Stop 2: At the bottom of the Stage / Na parte inferior do palco
Stop 3: On the Stage / No Palco
Stop 4: Scene Dock / Doca de cena
Stop 5: Loading Bay / Baía de carregamento
Stop 6: Dressing Rooms / Vestiários
Crafty Families 10:00-15:00 (D)
Atividades de artes e ofícios para famílias

James Dunn Classroom

Drop in to our classroom for some creative fun where you can work with a professional illustrator to
make your own pop-up Gruffalo scene and add your own contribution to our giant Gruffalo collage
too!
Entre em nossa sala de aula para se divertir criativamente, onde você pode trabalhar com um
ilustrador profissional para criar sua própria cena pop-up de Gruffalo e adicionar sua própria
contribuição à nossa colagem gigante de Gruffalo também!
Self-Led Colouring 10:00-15:00 (D)
Coloração Autoguiada

Gift Shop Entrance

Self-led colouring in, themed around the Picture This exhibition and The Lowry collection
Coloração auto-conduzida, temática em torno da exposição Picture This e da coleção The Lowry

Hula-Hoop Workshops 10:00-16:00 (D)
Workshops de bambolê

Waterside Terrace

Get moving, grooving and hooping with our drop in Hula Hoop sessions. Learn to spin the hoop on
your waist, arms, legs and even your head. A fun fitness frenzy for all the family!
Mova-se, grooving e hooping com nossas sessões de Hula Hoop. Aprenda a girar o aro na cintura,
nos braços, nas pernas e até na cabeça. Um frenesi de fitness divertido para toda a família!
Outdoor Games 10:00-16:00
Jogos ao ar livre

Outside

Plenty of outside fun to be had with games and activities.
Muita diversão ao ar livre com jogos e atividades.
Access Equipment Demonstration 10:00-12:00 (D)
Demonstração do equipamento de acesso

Lyric Theatre

Demonstration of audio enhancement and audio description equipment in the theatres.
Demonstração de equipamentos de aprimoramento de áudio e descrição de áudio nos teatros.
SCRUM: VR Film 11:00- 15:30 (D)
SCRUM: VR filme de realidade virtual

Quays Club

Put on a VR headset and enjoy a rich, immersive film of excerpts and scenes from Scrum by Avant
Garde Dance. The 10-minute short film experience is underpinned by an incredible original
soundscore delivered in nearfield surround sound.
Coloque um headset VR e curta um filme rico e imersivo de trechos e cenas de Scrum de Avant Garde
Dance. A experiência de curta-metragem de 10 minutos é sustentada por uma incrível trilha sonora
original entregue em som surround de campo próximo.
Self-Led Art activities 10:00-15:00 (D)
Atividades de arte autoguiadas

The Lookout

There are a selection of self-led activities in The Lookout for families to create together including
creating their own origami book marks, colouring, drawing and spaces for imaginative play.
Há uma seleção de atividades autônomas no The Lookout para as famílias criarem juntas, incluindo a
criação de seus próprios marcadores de livros de origami, coloração, desenho e espaços para
brincadeiras imaginativas.
Chill out Space for Quiet Time 09:00-16:00 (D)
Espaço chill out para momentos de silêncio

North Room

A quiet space to relax and retreat with bean bags, colouring, books.
Um espaço tranquilo para relaxar e se refugiar com pufes, colorir, livros.
Singing By Domonique 11:00-15:00 (D)
Domonique Cantando

Lounge Area

Domonique is a Manchester based female vocalist who specialises in lounge style. Her jazzy tone with
an eclectic mix of musical genres available, Domonique will entertain you and leave you wanting
more.
Domonique é uma vocalista de Manchester especializada em estilo lounge. Seu tom jazzístico com

uma mistura eclética de gêneros musicais disponíveis, Domonique irá entretê-lo e deixar você
querendo mais.

9 AM
Picture This Story Telling Relaxed Hour 09:00-10:00 (T, BSL)

Galleries

Picture This Hora descontraída de contar histórias
Salford’s very own musical story teller Sally Bradnam will be bringing to life several well-known
stories. This session is designed for children and adults with additional needs in a more relaxed
environment.
A própria contadora de histórias musicais de Salford, Sally Bradnam, dará vida a várias histórias
conhecidas. Esta sessão destina-se a crianças e adultos com necessidades adicionais num ambiente
mais descontraído.
Galleries Relaxed Hour 9:00-10:00 (T)
Horas descontraídas das Galerias

Galleries

Our relaxed hour is time to visit our exhibitions for anyone requiring a calmer more relaxed
environment. Pre-book tickets online.
A nossa hora descontraída é a hora de visitar as nossas exposições para quem necessita de um
ambiente mais calmo e descontraído. Pré-reserva de bilhetes online.

10 AM
The World Belongs to Me - Dance Film 10:00 (D)
O mundo me pertence - Filme de dança

Studio 2

This World Belongs to Me follows the gravity-defying adventures of a group of young friends as they
dance in a galaxy of stars and swim with whales in endless oceans. Join the adventure as Orla and
her friends draw themselves some fun.
Este mundo pertence a mim segue as aventuras que desafiam a gravidade de um grupo de jovens
amigos enquanto dançam em uma galáxia de estrelas e nadam com baleias em oceanos sem fim.
Junte-se à aventura enquanto Orla e seus amigos se divertem.
Family friendly Lowry Short Talk (15-20 mins) 10:30 (D, BSL)
Lowry Short Talk para toda a família

Galleries

Local children’s author Jess Taylor will be bringing to our Storytelling stage her book The Royal
Bakers Fiasco. The Book series is inspired by her daughter Olivia and her role volunteering from age 5
with non-profit Birthday Stars Project- hosting free birthday parties from children and families
affected by homelessness/ violence.

A autora infantil local Jess Taylor trará para o nosso palco Storytelling seu livro The Royal Bakers
Fiasco. A série Book é inspirada por sua filha Olivia e seu papel como voluntária desde os 5 anos de
idade com o Birthday Stars Project, sem fins lucrativos, organizando festas de aniversário gratuitas
de crianças e famílias afetadas pela falta de moradia/violência.
Bollywood Dance - family friendly (30 mins) 10:30 (T)
Dança de Bollywood - Amigável para a família

Compass Room

Ri Ris will be delivering a 30 minute introduction to Bollywood Dance for all the family.
Ri Ris fará uma introdução de 30 minutos à Bollywood Dance para toda a família.
Cupcake Decorating 10:30 (D)
Decoração de cupcake

Pier Eight Room

Decorate and eat your own cupcake creation!
Decore e coma sua própria criação de cupcake!

11AM
Picture This Storytelling 11:00(D, BSL)
Picture This Narrativa

Galleries

Salford’s very own musical story teller Sally Bradnam will be bringing to life several well-known
stories.
A própria contadora de histórias musicais de Salford, Sally Bradnam, dará vida a várias histórias
conhecidas.
SIX Dance Class 6-12 yrs 11:00-12 (T)
SIX Aula de dança 6-12 anos

Studio 3

Learn dance routines from the SIX dance Captain.
Aprenda rotinas de dança com o SIX Dance Captain.
The Gruffalo 11:00 (T,£)

Quays Theatre

Book online thelowry.com/whats-on/the-gruffalo/
Livro online thelowry.com/whats-on/the-gruffalo/
Family Friendly Lowry Short Talk (15-20 mins) 11:30 (D, BSL)
Conversa curta de Lowry para toda a família

Galleries

Costumed Interpreter dressed as character from LS Lowry painting, delivers fun and child focused talk
in gallery.
Intérprete fantasiado de personagem da pintura de LS Lowry, oferece uma conversa divertida e
focada na criança na galeria.

12PM
The World Belongs to Me - Dance Film 12:00 (D)
O mundo me pertence - Filme de dança

Studio 2

This World Belongs to Me follows the gravity-defying adventures of a group of young friends as they
dance in a galaxy of stars and swim with whales in endless oceans. Join the adventure as Orla and
her friends draw themselves some fun.
Este mundo pertence a mim segue as aventuras que desafiam a gravidade de um grupo de jovens
amigos enquanto dançam em uma galáxia de estrelas e nadam com baleias em oceanos sem fim.
Junte-se à aventura enquanto Orla e seus amigos se divertem.
SCRUM- Avant Garde Dance 12:00 (D)
SCRUM- Avant Garde Dança

Outside

An electrifying 35-minute hip-hop dance theatre performance for all ages. Audiences are immersed in
a riotous protest; as a rabble of young digital natives confront a powerful regime. Will they rebel or
confirm? Live performance overlaps virtual reality! Bring a smartphone to access hidden content.
Uma apresentação eletrizante de teatro de dança hip-hop de 35 minutos para todas as idades. O
público está imerso em um protesto desenfreado; como uma ralé de jovens nativos digitais
confrontam um regime poderoso. Eles vão se rebelar ou confirmar? A performance ao vivo se
sobrepõe à realidade virtual! Traga um smartphone para acessar o conteúdo oculto.
Picture This Storytelling 12:00 (D)
Picture This Narrativa

Galleries

Local children's book author Jess Taylor will be bringing to our Storytelling Stage her book The Royal
Baker's Fiasco. The book series is inspired by her daughter Olivia and her role volunteering from age 5
with non-profit Birthday Stars Project - hosting free kids birthday parties for families affected by
homelessness/ violence.
A autora local de livros infantis Jess Taylor trará para o nosso Palco de Contação de Histórias seu
livro The Royal Baker's Fiasco. A série de livros é inspirada em sua filha Olivia e em seu papel como
voluntária desde os 5 anos de idade com o Projeto Estrelas de Aniversário sem fins lucrativos organizando festas de aniversário gratuitas para famílias afetadas pela falta de moradia/violência.
Gin Masterclass 12:00 (T, 18+,£)
Masterclass de Gin

Lounge Area

Gin masterclass with FOUR SIS4ERS products.
Masterclass de Gin com produtos FOUR SIS4ERS.
Bollywood Dance Family Taster workshop 12:00 (T)
Oficina de degustação da família de dança de Bollywood

Compass Room

Ri Ris will be delivering a 30 minute introduction to Bollywood Dance for all the family.
Ri Ris fará uma introdução de 30 minutos à Bollywood Dance para toda a família.

Family Friendly Lowry Short Talk 12:30 (D, BSL)
Conversa curta de Lowry para toda a família

Galleries

Costumed Interpreter dressed as character from LS Lowry painting, delivers fun and child focused talk
in gallery.
Intérprete fantasiado de personagem da pintura de LS Lowry, oferece uma conversa divertida e
focada na criança na galeria.
Anatomical Dance and Drawing workshop 12:30 (T)
Anatomical Oficina de dança e desenho

Studio 1

Join Anatomical and bring to life your fantastical worlds in these one-hour workshops which
celebrate the rich magic of our collective imaginations through chalk drawings and dance.
Junte-se à Anatomical e dê vida aos seus mundos fantásticos nestes workshops de uma hora que
celebram a rica magia da nossa imaginação coletiva através de desenhos a giz e dança.

1PM
Picture This Storytelling 1:00 (D)
Picture This Narrativa

Galleries

Salford’s very own musical story teller Sally Bradnam will be bringing to life several well-known
stories.
A própria contadora de histórias musicais de Salford, Sally Bradnam, dará vida a várias histórias
conhecidas.
Cupcake Decorating 1:00 (D)
Decoração de cupcake

Pier Eight Rooms

Decorate and eat your own cupcake creation!
Decore e coma sua própria criação de cupcake!
SIX Dance Class 12+ 1:00 (T,12+)
SIX Aula de dança 12+ anos

Studio 3

Learn dance routines from the SIX dance Captain.
Aprenda rotinas de dança com o SIX Dance Captain.
The Gruffalo 1:30 (T,£)

Quays Theatre

Book online thelowry.com/whats-on/the-gruffalo/
Livro online thelowry.com/whats-on/the-gruffalo/
Family friendly Lowry Short talk 1:30 (D)
Conversa curta de Lowry para toda a família

Galleries

Costumed Interpreter dressed as character from LS Lowry painting, delivers fun and child focused talk
in gallery. // Intérprete fantasiado de personagem da pintura de LS Lowry, oferece uma conversa
divertida e focada na criança na galeria.

2PM
The World Belongs to Me - Dance Film 2:00(D)
O mundo me pertence - Filme de dança

Studio 2

This World Belongs to Me follows the gravity-defying adventures of a group of young friends as they
dance in a galaxy of stars and swim with whales in endless oceans. Join the adventure as Orla and
her friends draw themselves some fun.
Este mundo pertence a mim segue as aventuras que desafiam a gravidade de um grupo de jovens
amigos enquanto dançam em uma galáxia de estrelas e nadam com baleias em oceanos sem fim.
Junte-se à aventura enquanto Orla e seus amigos se divertem.
Picture This Storytelling 2:00 (D, BSL)
Picture This Narrativa

Galleries

Local children's book author Jess Taylor will be bringing to our Storytelling Stage her book The Royal
Baker's Fiasco. The book series is inspired by her daughter Olivia and her role volunteering from age 5
with non-profit Birthday Stars Project - hosting free kids birthday parties for families affected by
homelessness/ violence.
A autora local de livros infantis Jess Taylor trará para o nosso Palco de Contação de Histórias seu
livro The Royal Baker's Fiasco. A série de livros é inspirada em sua filha Olivia e em seu papel como
voluntária desde os 5 anos de idade com o Projeto Estrelas de Aniversário sem fins lucrativos organizando festas de aniversário gratuitas para famílias afetadas pela falta de moradia/violência.
Gin Masterclass 2:00 (T, 18+,£)
Masterclass de Gin

Lounge Area

Gin masterclass with FOUR SIS4ERS products.
Masterclass de Gin com produtos FOUR SIS4ERS.
Bollywood Dance Family Taster workshop 2:30 (T)
Oficina de degustação da família de dança de Bollywood

Compass Room

Ri Ris will be delivering a 30 minute introduction to Bollywood Dance for all the family.
Ri Ris fará uma introdução de 30 minutos à Bollywood Dance para toda a família.
Family friendly Lowry Short talk 2:30 (D)
Conversa curta de Lowry para toda a família

Galleries

Costumed Interpreter dressed as character from LS Lowry painting, delivers fun and child focused talk
in gallery.
Intérprete fantasiado de personagem da pintura de LS Lowry, oferece uma conversa divertida e
focada na criança na galeria.
Cupcake Decorating 2:30 (D)
Decoração de cupcake
Decorate and eat your own cupcake creation!
Decore e coma sua própria criação de cupcake!

Pier Eight Rooms

3PM
The World Belongs to Me - Dance Film 3:00(D)
O mundo me pertence - Filme de dança

Studio 2

This World Belongs to Me follows the gravity-defying adventures of a group of young friends as they
dance in a galaxy of stars and swim with whales in endless oceans. Join the adventure as Orla and
her friends draw themselves some fun.
Este mundo pertence a mim segue as aventuras que desafiam a gravidade de um grupo de jovens
amigos enquanto dançam em uma galáxia de estrelas e nadam com baleias em oceanos sem fim.
Junte-se à aventura enquanto Orla e seus amigos se divertem.
SCRUM- Avant Garde Dance 3:00 (D)
SCRUM- Avant Garde Dança

Outside

An electrifying 35-minute hip-hop dance theatre performance for all ages. Audiences are immersed in
a riotous protest; as a rabble of young digital natives confront a powerful regime. Will they rebel or
confirm? Live performance overlaps virtual reality! Bring a smartphone to access hidden content.
Uma apresentação eletrizante de teatro de dança hip-hop de 35 minutos para todas as idades. O
público está imerso em um protesto desenfreado; como uma ralé de jovens nativos digitais
confrontam um regime poderoso. Eles vão se rebelar ou confirmar? A performance ao vivo se
sobrepõe à realidade virtual! Traga um smartphone para acessar o conteúdo oculto.
Picture This Storytelling 3:00 (D)
Picture This Narrativa

Galleries

Salford’s very own musical story teller Sally Bradnam will be bringing to life several well-known
stories.
A própria contadora de histórias musicais de Salford, Sally Bradnam, dará vida a várias histórias
conhecidas.
The Gruffalo Storytelling 3:30-4:30 (T)
The Gruffalo Narrativa

The Lookout

The beloved tale of The Gruffalo brought to life in a storytelling session, suitable for 6-8 year olds.
O amado conto do Grúfalo ganhou vida em uma sessão de contação de histórias, adequada para
crianças de 6 a 8 anos.
Anatomical Dance and Drawing Workshop for Families 3:30 (T)
Anatomical Oficina de dança e desenho

Studio 1

Join Anatomical and bring to life your fantastical worlds in these one-hour workshops which
celebrate the rich magic of our collective imaginations through chalk drawings and dance.
Junte-se à Anatomical e dê vida aos seus mundos fantásticos nestes workshops de uma hora que
celebram a rica magia da nossa imaginação coletiva através de desenhos a giz e dança.

