


Luns 27 ás 19.00 h

Bicharada
BERROBAMBÁN
Autoría: Chiqui Pereira
Dirección: Evaristo Calvo
Elenco: Paula Carballeira, Chiqui
Pereira, Manolo Panforreteiro. Voz
en off: Patricia de Lorenzo
Público: desde 3 anos

Unha araña e unha formiga viven
tranquilas na paz do seu recuncho:
unha almacena provisións no seu
formigueiro e a outra tece a súa tea
para cazar presas. Teñen costumes
distintos e aínda así son boas veciñas.
Ata que un día aparece un animal
misterioso... un escaravello! A
integración do novo veciño vai ser
máis complicada do que parece.

Martes 28 ás 19.00 h

Trogloditas
TANXARINA TÍTERES
Autoría: Tanxarina Títeres
Dirección: Evaristo Calvo e Tanxarina
Títeres
Elenco: Miguel Borines, Eduardo
Tantán e Andrés Giráldez
Público: desde 3 anos

Neste espectáculo, ambientado na
prehistoria, tres trogloditas convidan
os asistentes a coñeceren, a través
do humor e dos monicreques, o xeito
de vida dos homes e mulleres das
cavernas. A través da linguaxe
corporal e sons primitivos, os actores
interactúan cos espectadores nun
contexto dinámico e xerando
situacións cómicas.

Domingo 26 ás 19.00 h

Os 4 da Xunqueira
LIMIAR TEATRO e MAO TEATRO
en coprodución co CENTRO
DRAMÁTICO GALEGO
Autoría: Fran Núñez e Mary Paz
Alonso, a partir da creación
colectiva inspirada na idea orixinal
Avelino González. Coa colaboración
de Antonio Reigosa
Dirección: Fran Núñez
Elenco: Lucía Hernández, José
Carlos Ilanes, Manuel Polo e Rubén
Domínguez
Público: desde 2 anos

Os 4 da Xunqueira é unha obra
teatral e musical, dotada dun
compoñente educativo e
interactivo para público familiar,
baseada na historia da tradición
oral Os catro amigos, presente
tanto na cultura portuguesa como
na universal. O espectáculo
combina música en directo, danza,
teatro e malabares para narrar a
historia de Can, Boi, Gata e Galo,
catro músicos que foxen da cidade
buscando no mundo rural un lugar
para vivir e ensaiar.

Mércores 29 ás 17.00 h
e ás 19.0 h

O día que chegou unha nube e
choveu
TÍTERES TROMPICALLO
Autoría: Marian González e Luís
González
Dirección: Luís González
Actriz - Manipuladora: Marian
González
Público: de 1 a 5 anos

Había unha vez que non había nada,
máis que pedras; entón chegou unha
nube, choveu e formouse un
manancial. Coa chegada da auga
creceu a herba, e na herba, as flores
e as árbores, na auga naceron os
peixes e as ras, despois chegaron
os insectos, as ovellas, o lobo... en
fin, a vida. Pero que acontece cando
un día a auga desaparece? Esta
historia achega os máis pequenos
á natureza e á importancia da auga
nas nosas vidas.

Xoves 30 ás 19.00 h

Oh, que bonito é Panamá!
PANAMESIANA TEATRO
Autoría: Janosch e Panamesiana
Teatro
Dirección: Petra Hofmann
Elenco: Mónica García, Petra
Hofmann e Tomás Lijó
Público: de 3 e 12 anos

Oh, que bonito é Panamá! resulta
da adaptación ao galego do conto
do ilustrador e narrador alemán
Janosch, unha peza teatral
popularizada na maior parte de
Europa pero practicamente
descoñecida en Galicia e en España.
A obra conta a viaxe que Oso
Pequeno e Tigre Pequeno
emprenden ata Panamá seducidos
polo aroma a plátanos dunha caixa
que leva inscrito o nome dese país.
Polo camiño atópanse cun León de
peregrinación a Compostela, con
quen fan amizade e intercambian
experiencias. A inocencia, a
amizade, o respecto á natureza e a
felicidade das cousas pequenas son
os protagonistas absolutos deste
xogo de teatro, monicreques,
música e clown.


