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4
venres 13 ás 17:00, 18:00, 19:00 e 20:00 h. Praza de Galicia

MAGO ANTÓN:
A VOLTA A GALICIA 
EN 313 CONCELLOS

4 pases 

O mago Antón neste 2018 fai aparecer por 
arte de maxia O MAGOMÓBIL no que presenta 
o seu novo espectáculo chamado “A VOLTA A 
GALICIA EN 313 CONCELLOS”.
É un vehículo especial totalmente autónomo que 
se transforma nun teatro onde poden entrar 70 
espectadores/as por función. No día fanse 6 
funcións nas que o mago interactúa a moi curta 
distancia durante 45 minutos, con xogos da súa 
creación que pretenden sorprender e divertir a 
públicos familiares. 
Se non cres na maxia, a que estás agardando. 
ENTRA

Mago Antón



 5
venres 13 ás 17:00, 18:00, 19:00 e 20:00 h. Praza de Galicia

Leo Bassi

venres 20 ás 20:30. Servizos Múltiples

LEO BASSI
EL ÚLTIMO BUFÓN

Director: Leo Bassi 
Elenco: Leo Bassi 
Duración: 80 minutos
Xénero: Circo comedia
Público: Adulto

No “Último bufón”, o cómico de orixe italiano 
Leo Bassi repasa os seus 40 anos de traxectoria 
teatral a través dun descubrimento realizado pola 
irmá de Leo, Joanna, no arquivo da Fundación 
Lumière en Lyon, Francia. En maio de 1896, 
os irmáns Lumière filmaron ao seu bisavó Giuse-
ppe e ao seu tío Giorgio cando ambos traballa-
ban no Circo Rancy da mesma cidade de Lyon. 
Son gravacións moi valiosas, probablemente as 
primeiras imaxes en movemento de paiasos da 
historia, que nos remontan a tempos e unha era 
na que Europa aínda tiña toda a súa inocencia e 
o desexo de vivir.
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venres 27 ás 19:30. Servizos Múltiples

UBÚ TEATRO
LEONARDO E OS 
FONTANEIROS

Autora: María Victoria Moreno
Elenco: Ana Carreira e Manu Polo
Duración: 50 minutos
Público: Infantil

Ubú Teatro, tras adaptar o pasado ano “A 
galiña azul” de Carlos Casares, volver levar aos 
escenarios da man de Galaxia unha obra da 
figura á que a Real Academia Galega lle 
dedica o 17 de maio. Desta volta será a 
historia do can Leonardo, Antón e os seus 
compañeiros de curso, “os fontaneiros”, 
galardoada en 1985 co 3º Premio Barco de 
Vapor. O grupo asume o reto de adaptar a 
novela máis recoñecida de María Victoria 
Moreno, Anagnórise, que narra a fuxida de 
Nicolau, un adolescente que escapa da casa,  
acompañado da muller que o recolle facendo 
autostop.

Leonardo e os fontaneiros



Teatro              Música          Feira ou festival

Entrada libre e gratuíta. Recollida de invitacións desde unha hora antes do espectáculo.

L    M    M    X    V    S    D

Maio
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27



8
venres 4 ás 20:30. Servizos Múltiples

ELSINOR TEATRO
OS POSTULANTES

Director: Manuel Lourenzo
Elenco: 
Zanzíbar: Margot Reynoso, Car-
men Martínez.
Postulantes: Xabier Esteller, Xosé 
Martínez.
A Terraza: Cristina Fuentes, 
Xulia Miguel, Carmen Martínez, 
Xosé Martínez.
Público: Adulto

A cidade está aberta. Non hai segredos para nin-
guén, todo o que se ocultaba salta co estelar da 
luz, todos postulan. Todos queren atinxir... o 
paraíso? 
Comprobémolo, vaiamos ao teatro.

Os postulantes
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venres 11 ás 20:30. Servizos Múltiples

CONCERTO: 
XOÁN EIRIZ Xoan Eiriz presenta o seu último disco “Verbas 

no vento” e fai un percorrido por algunhas das 
cancións máis significativas dos seus trece traba-
llos anteriores. Máis de 30 anos cantando na fala 
de Cunqueiro, intentando amosar a universalida-
de e flexibilidade da lingua galega por medio da 
linguaxe máis universal: a música.

Xoán Eiriz
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martes 15 ás 19:30. Servizos Múltiples

MARTÍN
CAMIÑA:
MAXIA CON 
ILUSIÓNS POR E 
PARA MARÍA 
VICTORIA 
MORENO

Autor e director: Fani Triana e 
Martín Camiña
Elenco: Martín Camiña
Duración: 60 minutos
Xénero: maxia

Público: Todos os públicos

Un espectáculo máxico e literario, cargado 
de ilusións sustentadas na narrativa, ensaio e
as  sorpresas da vida e obra de María Victoria Moreno.
Dende “Mar adiante” ata “Eu conto, 
ti cantas”, pasando por “Anagnórise” ou “Leonardo
e os fontaneiros”, xérase unha trama 
tecida na arte do encantamento desta ilusionista
das palabras.

Martín Camiña
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mércores 16 ás 20:30. Servizos Múltiples

TEATRO DO 
ATLÁNTICO:
DE ABRENTES 
E OCASOS

Autor e director: Xúlio Lago
Elenco: María Barcala, Aleixandre 
Lago e Xulio Lago 
Duración: 60 minutos
Xénero: Recital poético musical

Público: Adulto

Co recurso da voz, do corpo e mais da músi-
ca, preténdese dar eco á palabra poética na lin-
gua na que foi creada, e abrir un espazo para a 
comunicación de emoción, reflexión e beleza.
Desde o eido da poesía aparecen e ocupan o seu 
lugar o amor, a relación coa terra e a paisaxe, co 
campo e coa cidade; a loita social, a violencia de 
xénero, a dura travesía dos expatriados; a gue-
rra; o espazo dos soños….; cuestións que esixen 
ser abordadas desde o horizonte de Galicia e da 
lingua galega. Nesta intensa e emotiva viaxe 
acompáñanos a palabra de vinte e dous poetas.
Intérpretes: María Barcala, Aleixandre Lago, 
Xúlio Lago.

De abrentes e ocasos
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xoves 17 de 12:00 a 20:00.Praza Europa

MAXIA
DANI GARCÍA
Elenco: Dani García.
Dirección: Natalia Outeiro 
“Pajarito”
Xéneros: Maxia
Duración: 60 minutos
Público: Familiar

Tipo espectáculo: Maxia

CÓDIGO: dise da combinación de letras, 
números ou caracteres que nos permiten 
formular e descifrar mensaxes que doutro xeito 
permanecerían ocultos. O código lingüístico 
posibilítanos a comunicación coas demais persoas. 
Pero… Que pasaría se perdéramos ese código? Ou 
se nos atopáramos con persoas que usan outro 
diferente? Sería posible comunicármonos dalgún 
xeito?
CÓDIGO é un espectáculo de rúa, 
pensado para que persoas de calquera idade 
poidan participar e gozar. Unha hora de maxia 
inventiva e persoal na que seguro os aplausos 
estarán acompañados das risas e as bocas abertas.

Feira de artesanía
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venres 25 ás 20:30. Servizos Múltiples

EME2 PRODUCCIÓNS:
A NOIVA DE DON 
QUIXOTE

Autor: José Luis Esteban 
Director: José Carlos García
Elenco: Mercedes Castro
Duración: 55 minutos
Xénero: comedia

Público: adulto- xuvenil 

Despois da morte de don Quixote, as esperanzas de 
Dulcinea do Toboso de casar como Dios manda están 
case tan desaparecidas como o fidalgo. E máis se en 
realidade chámaste Aldonza Lorenzo, non es dama, 
xove nin bela, e traballas de camareira nun  mesón 
cervantino, preto da autovía, nalgún lugar da Mancha.
Dulcinea disponse a atravesar o seu 
particular dó, no que se rebela contra o personaxe que 
Cervantes le atribuiu na novela. Con humor, 
con ironía, con emoción e descreimento, nos 
desvela algúns insospeitados acontecementos que non 
aparecen no Quixote, en especial a misteriosa 
historia de amor entre unha pastora que rumorea 
ás ovellas e un fidalgo que le novelas de cabalerías.
Pero tal vez o principal misterio sexa a verdadeira 
identidade que se esconde detrás da propia Aldonza….

 A noiva de Don 
Quixote
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venres 1 ás 19:30. Servizos Múltiples

TEATRO ELEFANTE 
ELEGANTE:
TROPICAL
Directores: María Torres e 
Gonçalo Guerreiro
Elenco: Ánxela Blanco, Fredi 
Muíño, Marta Alonso Tejada, 
Gonçalo Guerreiro e María To-
rres.
Duración: 75 minutos
Público: +12 anos

Tropical
É un espectáculo sensitivo, universal e evocador que 
mergulla no universo da viaxe e na súa vasta riqueza de 
matices e dimensións. Un navío habitado por viaxeiros 
con destinos entretecidos. Turistas, migrantes, músicos e 
refuxiados custodiados por unha vixiante e dilixente tri-
pulación. Do norte ao sur nun cruceiro sedutor e do sur 
ao norte fuxindo da fame e dos cascallos. Desde a ironía 
e o absurdo, TROPICAL reflicte situacións que se están 
a producir non moi lonxe do noso recuncho de calma e 
tranquilidade. Na terra, paisaxes de guerras e muros. No 
mar, infinitas historias, desexos e soños que se cruzan. 
Ao ritmo das ondas, este barco invita a subir a bordo 
para navegar o presente cunha nova mirada. Cunha 
linguaxe visual asentada na imaxe, no movemento, na 
música e na danza, TROPICAL é a procura da poética da 
viaxe desde unha Europa que naufraga no Mediterráneo.
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 venres 8 ás 20:30. Servizos Múltiples

CULTURA ACTIVA:
SÉNIOR
Director: Avelino González
Elenco: Luís Iglesia, Marcos Orsi
Duración: 70 minutos
Xénero: comedia 
Público: Adulto

Un espectáculo cómico sobre a crise dos 50, cos 
coñecidos e populares actores Luís Iglesia e 
Marcos Orsi como protagonistas, e dirixida por Avelino 
González, unha reflexión en clave de humor sobre 
a chegada ás portas da terceira idade. Cando se 
abandona a madurez e se comeza a ser “sénior”? 
Iglesia e Orsi rin de si mesmos ante nós, cun 
texto enxeñoso de creación propia. Grandes dilemas 
do “sénior”:
...visto como meu fillo ou como meu pai?...
...Haberá cadeiras nese concerto?...
...Como estarei mañá se tomo un segundo 
gin-tonic?...
Ducias de preguntas que este espectáculo non 
resolverá, pero que son a escusa perfecta para pasar 
un momento entretido en compaña de Luís Iglesia e 
Marcos Orsi.

S énior
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venres 15 ás 20:30. Servizos Múltiples

TEATRO DO MORCEGO:
HOUSE
Autor: Daniel Maclvor.
Dirección: Kevin Orr.
Con Celso Parada
Duración: 75 minutos
Xénero: Comedia.

House
Que carallo pasa comigo?... “A miña nai está 
posuída polo demo, o meu pai é o home máis 
triste do mundo, a miña irmá está namorada dun 
can, a que amo non me ama, e non teño onde 
vivir: Que debería facer?” “House”, obra creada 
polo multipremiado dramaturgo canadiense Daniel 
Maclvor e dirixida neste caso tamén polo director 
tamén canadiense (profesor do instituto de teatro de 
Ottawa), convidado expresamente pola compañía. 
Vitor, un sobrevivinte a pesar de todo, 
cóntanos a súa vida. Un home en crise que está 
disposto ás peripecias da súa sórdida historia coa 
esperanza de lograr un futuro máis satisfactorio. A obra 
desdebuxa os límites entre o actor e a audiencia, 
nunha viaxe impredecible chea de humor negro.
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xoves 21 ás 20:30. Servizos Múltiples

GALLAECIA EVENTOS:
DIXIE KING
O concerto ten como duración 
1hora e cuarto como máximo.

O sexteto Dixie Kings nace coa finalidade de 
introducir ao público no jazz máis tradicional, o 
Dixie, que rememoran as bandas urbanas dos 
anos 10-20 cos seus inconfundibles desfiles. 
Entre o seu repertorio atópanse clási-
cos como “Oh When The Saints go marching 
in” e “Down By the Riverside”, entre outros.
A agrupación está formada completamen-
te por músicos profesionais. As actuacións des-
tacan pola cercanía co público, o bo ambiente 
de diversión e unha variada selección musical.
O sexteto Dixie Kings está formado por saxofón, 
trompeta, trombón, baixo tuba, piano e batería. 

Concerto Dixie King
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venres 22 ás 19:30. Servizos Múltiples

SON+2
A CASA DO TERROR
Director: Xoán Curiel, Marta 
Alonso e Jara Ortiz
Elenco: 
Xoán Curiel: Guitarra eléctrica, 
guitarra española e voz
Jara Ortiz: Voz
Carlos Freire: Batería
Alex Salgueiro: Teclado e 
programacións
Antón Fernández: Baixo
Marta Alonso: Danza e voz
Duración: 60 minutos
Xénero: Musical e teatral 
Público: Infantil 

A Casa do Terror é o novo espectáculo infan-
til de Xoán Curiel, no cal, un grupo de amigos 
vese obrigado a durmir nunha casa encantada e 
vive aventuras divertidas e terroríficas relaciona-
das coa música, a amizade e a superación dos 
propios medos. Nesta casa atoparán personaxes 
coma as pulgas sombis, o lobo lover, ratatibu-
róns, gativampiros, o monstro da lavadora, a 
pantasma con asma e un longo ect... 

Este é un divertido e dinámico espectáculo musi-
cal e teatral cheo de cancións, danzas, elementos 
teatrais ou de clown e sobre todo moita partici-
pación do público asistente.

A casa do terror
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venres 29 ás 20:00. Xardín Botánico

Paraphernalia Quartet
É un grupo de jazz nacido na 
Coruña no ano 2010. O nome 
do grupo sae dun dos temas que 
Wayne Shorter compuso para o 
segundo quinteto de Miles Da-
vis. A banda busca as suás raíces 
no jazz desa época. Os temas de 
Shorter foron o inicio da forma-
ción, cousa que compartían todos 
os membros da mesma. Iso que-
dará fielmente reflectido na súa 
primeira grabación “Zugzwang” 
para o selo Camshell Records, que 
tivo moi boas críticas por parte da 
prensa especializada (Distrito jazz, 
Zona de Jazz..).

Diego Negro & the barefoot zen 
wonderers
Diego Negro & the Barefoot é un proxecto de 
neosoul, nado no ano 2017 en Santiago de 
Compostela. Cando o cantante de soul Diego 
Negro decide xuntar aos músicos Álvaro Trillo 
(batería), Diego P. Castro (contrabaixo), Rafa 
Fernández (guitarra) e Xabier Facal (Wurlitzer e 
sintetizadores), reflicten  a intensidade do 
soul, a elegancia do jazz e a complexidade da 
música progresiva. Con cancións que van 
dende baladas sensibles e delicadas ata temas con 
ritmo e forza, Diego Negro & the Barefoot Zen 
Wonderers presentan unha proposta orixinal que 
alimenta o crecente panorama de música negra en Galicia.

XVIIIBurgo jazz
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sábado 30 ás 20:00. Xardín Botánico 

Marcos Teira - TRANLATIONS QUINTETO
Marcos Teira é un guitarrista de dilatada traxecto-
ria tamén dentro do panorama da guitarra flamenca.
Con esta formación de quinteto convirte o concerto 
FLAMENCO TRANSLATIONS nun  espectáculo 
especialmente visual e enerxético. Utilizando os ritmos 
flamencos e a liberdade do jazz para adaptar e reubi-
car clásicos nunha paisaxe nova e suxerente… Non é 
flamenco, tampouco é jazz; é as dúas cousas e non é 
ningunha delas…
O quinteto aposta pola escolla escrupulosa do repertorio 
para que se adapten á premisa dos paus flamencos, así 
como nos arranxos que coidan e personalizan coa idea de 
converter as composicións en pezas novas… Construído 
a partir dun sólido repertorio, ofrecen un sonido enérxi-
co e delicado, extrovertido e íntimo a un mesmo tempo.

The Swinging Flamingos
O espíritu da Nova Orleáns dos 
anos vinte e a vibrante enerxía 
da era do swing  mestúranse con 
elegancia, que buscan trasladar a 
un formato reducido a esencia das 
grandes big bands norteamericanas.
Fats Waller e Louis Armstrong van da 
man de Count Basie e Frank Sinatra 
nesta particular homenaxe que nos 
ofrece. Música para lanzarse á pista de 
baile, swing e bo humor, que non 
resolverá os teus problemas pero 
seguro que conseguirá que os 
esquezas, polo menos por un tempo.

XVIIIBurgo jazz



Teatro              Música          Feira ou festival

Entrada libre e gratuíta. Recollida de invitacións desde unha hora antes do espectáculo.

L    M    M    X    V    S    D

Xullo
2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

7
14
21
28

6
13
20
27

1
8
15
22
29



24
domingo 1 ás 20:00. Xardín Botánico 

Clara Panas e Pablo Sanmamed trío - 
LIRIC&JAZZ

Non é moi frecuente poder escoitar arranxos de 
música clásica, pero o que propón a extraordi-
naria cantante Clara Panas e o trío liderado por 
Pablo Pérez Sanmamed é algo fantástico: unha 
sonoridade de distintas épocas e vertentes resultado da 
harmónica fusión dun estilo académico de canto 
lírico e a infinita liberdade de improvisación do jazz.

Rapazz Quintet
Son vellos coñecidos do Burgojazz. 
Para eles o jazz é a música da imaxi-
nación, do ritmo e da sorpresa… Cada 
actuación é unha festa dos sentidos, 
para escoitar, para ver, para tocar… 
Unha guerra sen cuartel á infelicidade 
e a tristeza…Un piano, un baixo, unha 
batería, un saxo tenor e un saxo alto 
son as súas armas…
Rapazz Quintet son: Javier López 
Pallarés (baixo), Enrique Fernández 
Tornero (piano),  Daniel Hermida 
Romero (batería), Augusto Vázquez 
Losada (saxo tenor), Luis Ramas Ra-
mírez (saxo alto).

XVIIIBurgo jazz
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luns 2 ás 20:00. Xardín Botánico 

ÚNICA ACTUACIÓN 
GRUPO REVELACIÓN
SWING MACHINE
É a primeira orquestra de cordas 
swing, unha proposta única, xenuí-
na e aloucada para bailar ao ritmo 
frenético dos anos 30. 
Interpretan arranxos estándar 
das grandes formacións de Glenn 
Miller, Benny Goodman ou 
Louis Prima, tales como “Sing, 
Sing, Sing”, “In the mood”, “Bei 
Mir Bist du Schoen”, versións 
swing de clásicos como o Dobre 
Concerto para violín de J.S.
Bach; ragtimes de Scott Joplin e 
diferentes arranxos compostos a 
medida para esta orquestra única en 
Europa.  

A formación é de violíns primeiros, violas, violonchelos, 
contrabaixo, batería e bailarina, unha idea orixinal dos 
violinistas Raúl Márquez e Suso Moreno. 
No seu espectáculo a orquestra presenta unha proposta 
diferente coa que se achega ao público para moverse ao 
ritmo trepidante do swing anos 30. 
Swing Machine Orchestra  participou no  ciclo Swing et 
Circo da Escola Carampa e Swing Disorder, Swing no 
Matadero Madrid, Cabaret Flotante 2015, Calle Abier-
ta no paseo do Prado de Madrid, Noches de Swing e 
Baile nas festas do Barrio de Salamanca en Madrid e 
Las Noches Bárbaras no Círculo de Bellas Artes de Ma-
drid. Déixate levar por esta divertida orquestra que che 
fará vibrar a ritmo de swing!”

XVIIIBurgo jazz
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venres 6 ás 19:30. Servizos Múltiples 

SARABELA TEATRO:
O ÚLTIMO DRAGÓN

Directora: Fina Calleja
Elenco: Fernando Dacosta, Sabela 
Gago, Nate Borrajo, Elena Seijo
Duración: minutos
Xénero: Comedia
Público: Familiar

O dragón da nosa peza non é un dragón do 
común. Trátase do derradeiro da súa 
especie. Porque os tempos nos que os 
dragóns eran tan correntes como o son agora os 
autobuses xa pasaron cando comeza o noso 
espectáculo. Será por iso que cando a princesa 
e o neno Telmo se achegan ao fondo da cova 
onde vive para acabar con el e cumprir así a 
tradición, o noso amigo négase a se mover: “Para 
que vou eu querer unha princesa? Nin sequera se 
me ocorrería comer unha cousa tan horrible”, di.
Á princesa Celia tampouco lle chista 
pasar á historia como a causante da 
extinción definitiva dos dragóns e, moito 
menos, ter que ser rescatada por un príncipe. 
Todos os que coñece son bastante parvos e, 
desde logo, moito menos hábiles ca ela coa espada.

O último dragón
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28
venres 14 ás 20:30. Servizos Múltiples

TEATRO DO ANDAMIO:
O FERRO
Directora: Tatiana Likhacheva
Autor: Álvaro Guevara
Elenco: Gema Ulloa (Rosa), 
Nacho Martín (Luís), Fran 
Giraldo (Bermúdez)
Duración: 75 minutos 
Xénero: Comedia
Público: Adulto

Un matrimonio que leva 14 anos xuntos. Luís, 
administrativo, que traballa nun  banco. Rosa, ama de casa. 
Empezou a estudar administración de empresa, quedou 
preñada, tivo que deixalo e converterse nunha ama de casa.
Os últimos cinco anos tivo que coidar á súa sogra. 
Teñen unha filla, quinceañeira. Unha hipoteca. Un 
coche. Marta, a filla de 15 que está en Irlanda cun 
intercambio durante o curso para aprender inglés. 
Falan cada tarde por skype, relación virtual. Nada 
especial, todo coma en calquera familia normal, en calquera 
cidade de España.
Pero hoxe, a vida de Rosa vai dar un chimpo. 
Pranchando un pantalón do seu marido, atopa no peto 
un papeliño “centrifugado” pola lavadora. Un recibo dun 
piso a nome de Luís, o seu marido. Que ten ese piso? 
Quen vive aí? Que oculta a persoa coa que vive dende 
hai 14 anos? Entre un medo grande de enfrontarse 
á verdade e fortes debezos de sabela, gaña a segunda. 

O ferro
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venres 14 ás 21:30 h. Esplanada multiusos paseo 

Alén do Mar
GRUPO FOLK
ALÉN DO MAR
No festival de Catalmibre

“Entre Tabernas” é un colax de diferentes 
formas musicais dentro do ámbito do folk galego, 
dende temas e estruturas máis tradicionais ata 
composicións propias de carácter máís 
contemporáneo, que fusionan a música da 
nosa terra con ritmos de outras culturas con 
arranxos propios de outros xéneros, pasando 
por temas foráneos e unha pequena homenaxe 
ao noso grupo referente, o pai da nosa cultu-
ra folk “Milladoiro”. Este espectáculo recibe este 
nome porque foi creado e modificado nunha ruta 
por tabernas de toda Galicia, valorando moito a 
recepción do público para ir dándolle forma.



30
venres 21 ás 20:30. Servizos Múltiples

DÍNAMO TEATRO: 
EU QUERÍAME CASARE
Autor: José Prieto 
Elenco: Lucía Veiga e Pedro 
Brandariz
Duración: 75 minutos
Xénero: Comedia
Público: Adulto

Antón e Lola están preto dos corenta anos e 
están buscando unha relación máis... menos..., 
unha relación á que poder agarrarse como 
cravo ardendo antes de que pase o tren, se 
pase o arroz e pase... o que teña que pasar.
Coñécense nun destes programas televisivos de 
“cita a cegas”, a cousa non funcionaba, pero 
Antón e Lola, Lola e Antón son de todo menos 
predecibles e pode finalizar pasando calquer cousa.
Poñámonos no peor.

Eu queríame casare
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venres 28 ás 20:30. Servizos Múltiples

SALIDAS DE EMERGENCIA: 
O ESCAPARATE
Directoras: Marta Mato e Iria Mourón
Elenco: Marta Mato e Iria Mourón
Duración: 75 minutos
Xénero: drama
Público: maiores de 12 anos

Dúas maniquíes expostas nun escaparate, son o 
ideal estético de todos os mortais que pasan por 
diante delas. Ámbalas dúas, conscientes e orgu-
llosas da súa fin na sociedade, fican inmóviles na 
súa plataforma, observando a vida dos demais a 
través do vidro que as separa do mundo real. Un 
día, unha delas fai unha confesión que cambiará 
o destino de ambas.

O escaparate
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xoves 11 ás 19:30. Servizos Múltiples

REDRUM TEATRO: 
CONTOS DE RECREO

Director: Álex Sampayo 
Elenco: Laura Míguez, Guillermo 
Carbajo, Carlos Álvarez-Ossorio.
Duración: 50 minutos
Xénero: comedia-musical 
Público: a partir de 4 anos

Contos de recreo Nesta ocasión a nosa protagonista é Alicia, unha 
rapaza que goza facéndolle a vida imposible ás 
súas compañeiras, e que se verá inmersa nunha 
aventura que a cambiará para sempre.
No recreo previo ao exame máis importante do 
curso chegará, como se fose a protagonista do 
Pais das Marabillas, ata un máxico lugar onde 
habita Xacobe, o estrafalario bedel custodio da 
impoñente porta que coroa o lugar. Para poder saír 
de aí e chegar ao exame, Alicia terá que resolver os 
enigmas e superar os obstáculos que se agochan 
tras a porta dos recreos pasados presentes e 
futuros. Aprendendo que a agresividade e a 
falta de empatía só conducen á infelicidade e á 
frustración e que para poder quererse a si mesma e aos 
demais ten que desterrar esas condutas da súa vida.



 35
xoves 18ás 20:30. Servizos Múltiples

ACTUACIÓN
CORO DIAPASÓN
Duración do concertó:
60 minutos aprox.

O coro Diapasón ofrece nos seus concertos 
un amplo repertorio de música moderna con 
versións corais de cancións que foron grandes 
éxitos do pop ou de rock nos últimos tempos 
interprentando temas de Abba, Beattles, Pharrell 
Williams, Buggles, Beach Boys, Boney M, etc…. 

É un espectáculo ameno, divertido e 
variado ao mesmo tempo, provocando no 
espectador momentos divertidos e de 
añoranza por ser cancións perfectamente 
recoñecibles.

Coro diapasón



36
mércores 31 ás 20:30. Servizos Múltiples

SARABELA TEATRO: 
NORMAS PARA SABER 
VIVIR NA SOCIEDADE 
ACTUAL
Director: 
Autor: Jean-Luc Lagarce
Elenco: Fina Calleja, Sabela 
Gago, Elena Seijo, Fernando 
Dacosta, Vadzim Yukhnevich 
(músico)
Duración: 70 minutos
Xénero: Sátira social
Público: Adulto

Normas para saber vivir na sociedade actual
Escrita en 1993 por Jean Luc Lagarce, o autor 
contemporáneo máis representado en Francia, 
parte dun coñecido manual de boas maneiras 
escrito no século XIX pola inexistente baronesa 
de Staffle, quen de forma sutil dá instrucións de 
como debemos comportarnos.
NACER NON É COMPLICADO, 
MORRER É MOI FÁCIL, 
VIVIR ENTRE ESTES DOUS ACONTECEMEN-
TOS NON É NECESARIAMENTE IMPOSIBLE.
Baixo a forma dun divertimento irónico, cómico 
e en aparencia lixeira esconde a crítica feroz a 
unha sociedade que, coas súas normas e coa súa 
hipocrísía, fai imposible a sinceridade.



 37
venres 5, 19 e 26 ás 19:30. Servizos Múltiples

Galicreques
XIV FESTIVAL 
INTERNACIONAL
CONSORCIO
AS MARIÑAS
GALICREQUES 2018

Un ano máis e xa van 14, contamos no noso 
concello co festival de Galicreques.
En Culleredo realizaranse tres obras dirixidas ao 
público familiar, que veñen ampliar a proposta de 
tetaro para o público máis novo.
Pronto teredes novas dos títulos das obras que se 
levarán a cabo neste mes de outubro.



Novembro
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venres 9 ás 20:30. Servizos Múltiples

TEATRO DO ATLÁNTICO:
DÚAS DONAS QUE 
BAILAN

Autor: Josep Mª Benet i Jornet 
Axudante de Dirección: 
Aleixandre Lago.
Dramaturxia e Dirección: Xúlio 
Lago.
Elenco: María Barcala, María Án-
geles Iglesias.

Neste novo agasallo teatral, Benet i Jornet, “Pa-
pitu”, como é coñecido cariñosamente, fainos 
compartir o drama, os soños e os fracasos das 
súas complexas personaxes nunha viaxe inten-
sa, brutalmente divertida, conmovedora, plena 
de beleza dramática e iluminada pola inmensa 
humanidade que dúas mulleres agochan baixo 
a férrea armadura de ironía e dureza coa que 
intentan defenderse dos implacables embates da 
sociedade insensible e cruel na que lles tocou ha-
bitar: a mesma sociedade na que habitamos nós.
E tamén vostedes.

Duas donas que bailan
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xoves 15 ás 20:30. Servizos Múltiples

CONCERTO:

LOS NOSTÁLGICOS

Duración: 45 minutos

Son un grupo de amigos que compartían algunha 
que outra tarde de sábado no local social da A.C.R.  
A  FROUXEIRA (Valdoviño),  nestas reunións 
sempre estaba presente a música.  Lembrando 
tempos pasados,  a finais dos 60 e con ánimo 
de dinamizar culturalmente Valdoviño este grupo 
de mozos poñía música nas obras de teatro que 
facían e tamén interpretaban algún tema xuntos.
Fai preto dunha ducia de anos, e animados 
por compañeiras e compañeiros fixeron a súa 
primeira actuación pública nun acto do Dia da 
Muller,  dende entón, e grazas tamén a novas 
incorporacións tanto de voz como instrumen-
tal, interpretan Boleros, Música Melódica e te-
mas Populares Galegos e algunha canción propia.

Concerto Los Nostálgicos
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venres 23 ás 20:30. Servizos Múltiples

TEATRO SEMENTE: 
FALSAS DENUNCIAS
Director: Carlos Basoa
Elenco: 
Tatiana Méndez Sanmartín, 
Andrea Vilariño Fernández, María 
Basoa López, Rosa Balseiro 
Tenreiro, Paula Pereiro García, 
María López Díaz, Lucía 
Méndez Sanmartín, J. Acosta, 
Patricia Lage, Luna Nogueira Basoa
Duración: 60 minutos aprox.
Xénero: Drama.
Público: maiores de 14 anos.

É unha obra que trata sobre a violencia machis-
ta. Unha obra que se interrompe por momentos 
para que un grupo de “vítimas” doutros tempos, 
animen, critiquen e reflexionen, sobre o pasado o 
presente e o futura da MULLER. Sobre a xustiza, 
os métodos e os veredictos. Sobre a a utilización 
do berro como forma de comunicación. Sobre o 
fogar, cando nel a convivencia non é sa, e sobre 
a liberdade e a igualdade, porque a vida non é 
vida se non somos iguais.

Falsas denuncias
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venres 30 ás 20:30. Servizos Múltiples

MALASOMBRA TEATRO:

GO ON
Director: Marcos Orsi
Elenco: Jouse García, Xoque 
Carbajal 
Duración: 65 minutos
Xénero: Comedia
Público: Adultos

Logo da chegada do home á lúa á humanida-
de só lle faltaba un reto: a chegada do home a 
Galicia. No ano 2010 (ano 25 despois de 
Gayoso), dous intrépidos exploradores tiveron o valor de 
adentrárense nas descoñecidas terras galaicas a 
través da ruta xacobea.
“GO ON!” recopila esta experiencia límite que deixa 
aos do “Al filo de lo imposible” como simples boyscouts.
“GO ON!” é unha emocionante novela de 
aventuras na que os seus protagonistas viven 
situación extremas como o terrible ataque do 
despiadado can de palleiro ou a entrevista a un 
porcono corredor da morte.

Go on
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venres 14 ás 19:30. Servizos Múltiples

MALASOMBRA TEATRO: 
OS FABULOSOS 
CLEANERS
Director: Marcos Orsi e Xoque 
Carbajal
Elenco: Xoque Carbajal e Jouse 
García
Duración:  55 minutos
Xénero: Comedia xabonosa 
Público: A partir de 3 anos

OS FABULOSOS CLEANERS é un espectáculo 
de pompas de xabón para todos os públicos. Unha 
experiencia visual para participar toda a familia.
Dous operarios da limpeza do teatro, 
descobren por casualidade as posibilidades que 
lles ofrecen as súas ferramentas de traballo 
combinadas con auga e xabón. A partir de aí, os 
personaxes emprenderán unha excitante viaxe 
conducidos polas fantásticas pompas e burbullas.
O público sorprenderase e gozará con estas máxicas 
burbullas.

Os fabulosos cleaners



 47
venres 21 ás 20:30. Servizos Múltiples

Arlecchino encontra unha carta de amor no mandil 
da súa muller e, erradamente, pois a carta non era 
para ela, pensa que ela o engana.Desesperado, quere 
matarse. Pero deteno unha misteriosa voz que vén 
de ningures e que lle dá un anel máxico que ten a 
extraordinaria propiedade de facer perder a memoria 
a quen o pon. Arlecchino esquéceo todo. Pero, como 
dano colateral, Esquece tamén a noción das conven-
cións sociais.
A partir deste arranque argumental sucédense unha 
serie de divertidos equívocos e enxeñosos enredos 
nos que participan algunhas das principais figuras da 
“commedia dell arte”: o cutre taberneiro Brighella, 
o pedante Dottore, o avaro Pantalone, o fanfarrón 
Capitano, a encantadora Arxentina...

CONTRAPRODUCIÓNS:
COMMEDIA
Autor e director: Cándido Pazó
Elenco: Víctor Mosqueira, Marcos 
Orsi, Nuria Sanz, Sergio Zearreta, 
Avelino González e César Goldi
Duración: 90 minutos
Xénero: Comedia
Público: Adulto

Commedia



48
sábado 22 ás 18:00 e 20:00. Conservatorio Música

TEATRO RUISEÑOR:

GALA NADAL

Director: Susana Crespo 
Duración: 70 minutos
Xénero: Variedade teatral
Público: Infantil/familiar

Como todos os anos, a tropa da Compañía de Teatro 

El Ruiseñor, dirixida pola nosa veciña Susana Crespo, 

ofrécenos na súa Gala de Nadal, en dúas sesións, a 

estrea dun espectáculo para todos os públicos onde  

a palabra, a música e a diversión encherán de alegría 

ao público asistente. 

Un espectáculo especial no ano no que a compañía 

celebra o seu décimo aniversario.

Gala nadal



 49
venres 28 ás 19:30. Servizos Múltiples

ODAIKO: 

MAR ADIANTE

Autora: María Victoria Moreno
Director: Inacio Vilariño
Elenco: Inacio Vilariño, Juan 
Collazo, Begoña Lorenzo.
Duración: 50 minutos
Xénero: teatro musical
Público: todos os públicos

Os preparativos do barco antes de botarse ao mar, 
a presentación e designación de Xosé Lois como 
capitán, o recibimento do público-tripulante do “Arroás” 
e a chegada da mestra María Victoria suceden na 
cuberta do barco-escola o “Arroás”. A acción 
sitúase no barco e fai voar a imaxinación por alta mar. 
O barco, constitúe un enorme instrumento de 
percusión: o temón é unha carraca, as xane-
las de ollo de boi son dous tambores, a escada está 
feita con caixas chinas e os tubos comunicadores son 
trompetas. Instrumentos que se irán descubrindo ao 
longo da historia e que soarán en solitario ou acompañando 
as melodías da marimba, presente na cuberta do barco. 
Xogos clownescos de persecucións, golpes e 
caídas que acontecen nos dous andares da cabina de 
mando, fan suceder as accións.

Mar adiante



uescena
normas do auditorio
Unha vez comezado o espectáculo, non estará permitido o acceso á sala.  

Haberá que desconectar ou silenciar os teléfonos móviles.

Está prohibido gravar ou sacar fotografias agás autorización expresa e previa do 
responsable da sala.
 
Está prohibido fumar.

Os/as nenos/as deben estar en todo momento sentados/as correctamente nas súas 
butacas e acompañados/as por un adulto. Non se permitirá o acceso á  sala con ca-
rriños de bebés, deixando estes nos lugares especialmente habilitados no vestíbulo 
da sala de actos. 

Non se permite, en ningún caso, consumir alimentos ou bebidas dentro da sala.  

A sala é accesible para persoas con movilidade reducida e dispón dun aseo 
adaptado. 

moitas gracias

Clleredo



normas do auditorio




