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A obra de teatro Terceiro acto

Na obra de teatro Terceiro acto 
un grupo de actrices e actores de máis de 60 anos 
falan da súa vida e do seu traballo.

Esta obra de teatro é unha homenaxe 
ás traballadoras e aos traballadores do teatro.
Tamén é unha homenaxe ás persoas maiores.

As persoas maiores teñen coñecementos importantes 
que poden ensinar ao resto das persoas. 
Tamén son as persoas que recordan o que pasou hai anos.

A obra de teatro Terceiro acto quere contar
que a vida é fermosa. 
Tamén quere contar que o traballo do teatro 
é un traballo extraordinario.

Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez 
son as escritoras e as directoras desta obra de teatro.

Andrea Jiménez Noemi Rodríguez

Presentación 

Este documento é o programa de man 
dunha obra de teatro. 
Un programa de man dunha obra de teatro 
é un documento que recolle información sobre esa obra.
Por exemplo, o nome dos personaxes 
ou o tema da obra de teatro.
O título desta obra de teatro é Terceiro acto.

O Centro Dramático Galego organiza esta obra de teatro. 
O Centro Dramático Galego é unha compañía de teatro.
As compañías de teatro son un grupo de persoas que fan obras de teatro.
O Centro Dramático Galego fai obras de teatro en galego.

O Centro Dramático Galego é da Xunta de Galicia 
e comezou a traballar no ano 1984.
Está no Salón Teatro.
O Salón Teatro está na Rúa Nova en Santiago de Compostela.

O Centro Dramático Galego organiza:
· Obras de teatro de escritoras e escritores galegos. 
· Obras de teatro de escritoras e escritores importantes 

de todos os países.
· Obras de teatro para nenas e nenos.

O Centro Dramático Galego quere
que todas as persoas poidan ir ao teatro. 
Tamén quere que as persoas coñezan os profesionais 
que traballan nas obras de teatro.
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Que nos conta esta obra de teatro?

Belén, Roberto, Fernando, Mabel e Tatán 
son un grupo de actrices e actores.

O Centro Dramático Galego 
contratou este grupo de actrices e actores 
para facer unha obra de teatro.
Despois, o Centro Dramático Galego cancelou estes contratos 
pola situación da covid-19.

Belén, Roberto, Fernando, Mabel e Tatán 
quedan no Salón Teatro para protestar 
porque o Centro Dramático Galego 
cancelou os seus contratos de traballo.

O grupo de actores e actrices pensa 
que xa non os contratan para facer obras de teatro
porque son maiores.

As actrices e actores quedan no Salón Teatro unha noite.
Durante este tempo, 
o grupo fala da situación das persoas maiores na sociedade.
Tamén fala da súa vida, do teatro, 
dos seus recordos e dos seus soños.

Este obra de teatro defende 
as persoas maiores e o traballo do teatro,
pero a historia que se conta non sucedeu. 

As actrices e os actores 

Eduardo R. Cunha “Tatán”

Fernando Morán Mabel Rivera

Belén Constenla Roberto Leal
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Como é o escenario?

No escenario hai un bosque e unha tenda de campaña.
Tamén hai unha gasolineira.

As actrices e actores da obra de teatro Terceiro acto
entran no Salón Teatro 
e dormen unha noite neste escenario. 

O escenario estaba preparado para outra obra de teatro. 
A obra de teatro chámase Lady Macbeth 
e a súa directora é Marta Pazos.

8

Canto dura a obra de teatro?

Esta obra de teatro dura unha hora e media. 
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Adaptación á lectura fácil: 
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