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CULTURACTIVA
Saaabor!
A compañía
Culturactiva non só é unha distribuidora, senón que tamén traballa 
como compañía e produtora.

O espectáculo
Culturactiva presenta a Félix Rodríguez e a Fran Rei en Saaabor!, 
unha proposta para todos os públicos, de creación propia e dirixida 
por Avelino González. 

Saaabor! é un espectáculo cómico que mestura música, maxia, 
humor, ritmo e participación do público, co mundo da gastronomía 
de fondo. Os nosos protagonistas convértense en dous recoñeci-
dos chefs que nos ofrecen pratos para todos os gustos: desde a 
comida máis práctica e sinxela, ata a máis elaborada, sen esque-
cer o viño e a sobremesa, elaborando un saboroso menú para toda 
a familia.

Félix Rodríguez é un actor e músico cunha ampla traxectoria 
escénica en compañías como Odaiko, Píscore e Trío Refugallo, 
que nesta ocasión se complementa perfectamente con Fran Rei, 
cómico que ten participado en máis de 20 montaxes con compa-
ñías como Os Sete Magníficos máis Un, Pallasos en Rebeldía ou 
Acontrabutaca. Xuntos crearon este espectáculo, unha receita 
chea de sabor que fará as delicias de os padais máis esixentes.

FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Avelino González
Autor: creación propia
Elenco: Félix Rodríguez e Fran Rei
Escenografía: Kukas
Vestiario: Chus Aldrey
Asesor máxico: Dani García
Xénero: comedia, teatro de rúa
Produción: Culturactiva
Duración: 75 minutos
Público: todos os públicos

 info  ver vídeo

www.culturactiva.org 

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/saaabor
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/saaabor
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/saaabor
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/saaabor
https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/


FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Fran Rei 
Elenco: Pepe Varela, Diego Rosal,  
Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas
Autor: Creación propia
Composición musical e arranxos: Adrián Saavedra
Coreografía: Sonia Míguez
Xénero: musicomedia xestual
Duración: 55 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

PÍSCORE
Concerto Con Fusión
A compañía

 �Premio do Público Festiclown 2018.

Despois de cen funcións co seu primeiro espectáculo Concerto 
Singular (e Plural) - Premio do Público Festiclown 2018, Espectá-
culo mellor valorado en Domingos do Principal 2018 –, Culturactiva 
Producións e Píscore presentan a súa segunda montaxe, Concerto 
Con Fusión.

Mantendo a anterior e exitosa líña de traballo marcada pola 
compañía, nesta produción (con)fusionamos música, teatro, 
humor, comedia xestual, clown e participación do público. Cunha 
marimba como eixo principal do espectáculo, Concerto con Fusión 
incorpora diversos matices musicais, cunha vocación popular 
e con cabida para diferentes ritmos: música latina, rock & roll, 
reggae, pop ou música disco.

O espectáculo
Catro músicos, descoñecidos, de estilos moi diferentes, chegan 
ao palco cos seu instrumentos. O descubrimento dunha marimba 
e de todas as súas posibilidades fai que, o que podería ser un 
desastre, se converta nun divertido exercicio de virtuosismo, 
cooperación e fusión musical. Entre partituras, atrís e baquetas, 
os catro protagonistas van descubrindo, pouco a pouco, tema a 
tema, que teñen un pasado en común e unha incrible querenza 
por facer músicas (con)fusionando estilos.

www.culturactiva.org 

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/concerto-con-fusion
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/concerto-con-fusion
https://youtu.be/2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/concerto-con-fusion
http://www.culturactiva.org/


FICHA ARTÍSTICA
Dirección: Fran Rei 
Elenco: Pepe Varela, Diego Rosal,  
Félix Rodríguez e Pablo Cabanelas
Xénero: musicomedia xestual
Duración: 55 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

PÍSCORE
Concerto Singular
A compañía

 �Premio do Público Festiclown 2018.

Despois de cen funcións co seu primeiro espectáculo Concerto 
Singular (e Plural) - Premio do Público Festiclown 2018, Espectá-
culo mellor valorado en Domingos do Principal 2018 –, Culturactiva 
Producións e Píscore presentan a súa segunda montaxe, Concerto 
Con Fusión.

Mantendo a anterior e exitosa líña de traballo marcada pola 
compañía, nesta produción (con)fusionamos música, teatro, 
humor, comedia xestual, clown e participación do público. Cunha 
marimba como eixo principal do espectáculo, Concerto con Fusión 
incorpora diversos matices musicais, cunha vocación popular 
e con cabida para diferentes ritmos: música latina, rock & roll, 
reggae, pop ou música disco.

O espectáculo
Que acontece cando se convoca a catro grandes solistas para un 
único concerto? Catro prestixiosos músicos fronte a un grande 
conflito: 16 baquetas e unha soa marimba. Eles están dispostos a 
facela soar do xeito máis orixinal e abraiante. Organizarse xa non  
vai ser tan doado.
Píscore achéganos a mellor música e moito humor para un 
concerto singular nunha proposta que se encadra na liña dos 
grandes espectáculos que mesturan o virtuosismo musical e os 
ritmos coa comedia xestual, o clown e a participación do público.

www.culturactiva.org 

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/concerto-singular
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/concerto-singular
https://vimeo.com/184511189
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/concerto-singular
http://www.culturactiva.org/
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SUE MORENO
4.0
A compañía
Súe Moreno é actriz, trapecista e bailarina, realizou os seus estudos 
na escola de danza Carmen Serra e as escolas de circo Carampa 
e Charivari. Comezou a súa carreira como artista no ano 2000 e 
non parou de traballar dende entón. Na actualidade é directora da 
escola de Acrobacias Aéreas que fundou en 2013.

O espectáculo
Espectáculo no que se misturan técnicas aéreas de circo con 
cancións e teatro físico, cunha estrutura de 6 metros de altura e 
tomando o humor como partitura.

A historia sitúanos a unha muller e o seu día a día intentando 
conciliar o seu traballo, vida e maternidade, amosando as mil caras 
desta etapa desde unha ollada divertida, terna e por momentos 
absurda.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Sue Moreno
Duración: 45 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/40
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/40
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/40
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/40
https://youtu.be/E1RKQUqOJ8M
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DESASTRONAUTS
Máis alto aínda
A compañía
Raquel Veganzones e Girisho Gordon formaron a compañía Circo 
Expreso no 2004 en Londres, e pasan a chamarse Desastronauts 
en 2011 tras a creación de Losing Grip. Con Too High estiveron de 
tour co circo británico Happy’s Circus, actuaron na Convención 
Nacional de Malabares en Crawley 2004, participaron no Festival 
de Glastombury e en varios cabarés de circo en Londres. Debu-
taron co espectáculo de rúa Calleret en Santiago de Compostela 
e en distintas programacións de Galicia. A partir de aquí toman 
como base Compostela onde crean Un día de Praia, co que xiran 
por innumerables teatros e rúas galegas en solitario e en progra-
macións de Culturactiva como Pistactiva e Ruactiva. 

En 2010 conseguen unha bolsa da Unión Europea e sae á luz 
un novo traballo que dá un novo xiro á súa carreira: Losing Grip: 
unha obra, na que a acción ten lugar no aire en todo momento, 
arriscada, anovadora, orixinal e chea de calidade. Girisho  Gordon, 
inglés, graduouse na escola de circo “The Circus Space” no 2002. 
Percorreu Europa co seu número de trapecio estático e participou 
como artista de circo no espectáculo de apertura das olimpíadas 
asiáticas en Doha, Qatar 2006. Raquel Veganzones, de Valladolid, 
formouse na escola de Circo Carampa, Madrid, e en “The Circus 
Space”, Londres. Percorreu medio mundo co seu trapecio desde o 
Caribe ata a India.

O espectáculo
Unha muller forte, intelixente, atractiva e divertida topa cun home... 
Estúpido. El ha facer o que sexa para estar con ela, e ela fará todo 
o posible por escapar. Ela é dona de si mesma, el é infantil. Vere-
mos como a súa loita frenética se vai intensificando a medida que 
atopan un trapecio de balanceo, cordas aéreas e un hula-hoop de 
lume.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Raquel Veganzones, Girisho Gordon
Dirección: Raquel Veganzones e Girisho Gordon
Xéneros: circo e clown
Duración: 45 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/mais-alto-ainda
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/mais-alto-ainda
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/mais-alto-ainda
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/mais-alto-ainda
https://vimeo.com/208653298
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MUU
Crunch!
A compañía
A compañía Muu nace da colaboración entre Assircópatas e Circo 
Chosco.

A simbiose entre a sorprendente forma de ver o mundo, o humor, 
a vida, os conflitos e solucións de Assircópatas e a técnica acró-
bata e clown de Óscar Páez, de Circo Chosco. Xuntos presentan un 
espectáculo fresco e divertido: Crunch!

O espectáculo
Onde están cando se lles necesita? É unha pregunta que estamos 
afeitos a facernos sobre os amigos, os políticos, a familia, etc..
algunha vez eles faian pero os superheroes sempre estarán alí 
para coidarte. Dous superheroes que están dispostos a todo para 
axudar, aínda que as cousas non saian sempre como queren. Os 
seus problemas son os teus problemas, coa crise, a conciliación 
laboral e familiar faise difícil incluso para eles. No fondo todas 
somos superheroes.

Un espectáculo de novo circo, de vellos amigos, de clown, de 
malabares diarios para chegar a fin de mes, de saltos mortais, de 
golpes e caídas das que un aprende e sae adiante e sobre todo 
de risas que é o máis necesario. Ti non os ves, pero eles estante 
mirando.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Daniel Blanco e Óscar Páez
Xéneros: circo e clown
Duración: 50 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/crunch
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/crunch
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/crunch
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/crunch
https://youtu.be/2vttbF7H2bk
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CIRCO CHOSCO
Forzu2
A compañía
Circo Chosco créase ao coñecérense Ariñe Azkue e Óscar Páez na 
escola de circo Oreka (Pamplona), na que se formaron durante tres 
anos. Alí aprenden diferentes técnicas de circo así como malabar, 
equilibrios, aéreos, clown, interpretación, creación... Despois toman 
diferentes camiños até que o actor, clown, docente e director Walter 
Velázquez, lles bota unha man na dirección do espectáculo Chosco!
Ariñe Azkue realizou varios cursos de técnicas aéreas, danza, acro-
bacia e clown na Península, en Italia e máis en Arxentina. Actuou en 
diferentes festivais de teatro de rúa e diversas galas de circo; traba-
llou con compañías como Oreka Zirko, Zirika Zirkus, Panpinpox… Foi 
profesora de Técnicas aéreas na Escola Navarra de circo Oreka.
Óscar Páez realiza diferentes cursos de clown, acroportés, danza, 
e malabar, en diferentes lugares da Península e Arxentina. Formou 
parte de diferentes compañías de circo como La Banda e Zirko 
Oreka, ademais de actuar en diferentes festivais de teatro de rúa 
e galas de Circo. Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do 
Deporte, foi profesor de Acrobacia e malabar na Universidade 
Pública de Pamplona. 

Circo Chosco veñen de crear o seu segundo espectáculo xuntos, 
Forzu2, e participan en compañías como Cair e Pistacatro.

O espectáculo
O humor e o absurdo son os fíos que tecen a trama dun espectáculo 
de dous atletas, dous cómplices que se compenetran realizando 
trucos imposibles diante do público. Risco, desastre, sorpresa e 
surrealismo crúzanse coa impecable técnica en forma de portés, 
acrobacias aéreas, malabares imposibles e lume. Sempre en 
formato de clown, agochados baixo a apariencia de superacró-
batas, de grandes magos ou de malabaristas matematicamente 
perfectos.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Ariñe Azkue e Óscar Páez
Xéneros: circo cómico
Duración: 50 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/forzu2
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/forzu2
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/forzu2
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/forzu2
https://vimeo.com/151410610
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TRÍO REFUGALLO
Ritmo Refugallo
A compañía
Félix Rodríguez, Olivier Cano e Óscar Prieto veñen de formacións 
musicais coma Odaiko ou A Magnifique Bande dos Homes sen 
Medo. Nesta proposta, dirixida polo clown Fran Rei, ofrecen un 
pasarrúas que xa animou as rúas vilagarciás no Festiclown 2016.

O espectáculo
A animación toma as rúas da vila con Trío Refugallo, unha nova 
proposta da man de membros de Odaiko e A Magnifique Bande dos 
Homes sen Medo que mestura clown, música sobre instrumentos 
feitos a partir de materiais de refugallo, participación e interacción 
co público. Un novo concepto de pasarrúas que espalla risa e ritmo.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Félix Rodríguez, Olivier Cano e Óscar Prieto
Dirección: Fran Rei
Xéneros: pasarrúas cómico-musical
Duración: 55 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/ritmo-refugallo
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/ritmo-refugallo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/ritmo-refugallo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/ritmo-refugallo
https://vimeo.com/181903544
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ISLA LETRISKA
Letriska Inmobile
A compañía
Isla LeTriska, malia a súa ampla traxectoria de máis de dez anos 
nos escenarios, conserva íntegra a ansia artística, pura e rebelde, 
do principiante. Desde a ilusionante escena do Novo Circo galego, 
Isla Letriska xamais se acomodou nunha mesma vertente artís-
tica. Flutúa, viaxa, explora. Dese xeito, é capaz de crear un espec-
táculo para o circuíto de salas tan exitoso como é Fermín Noite 
para despois regresar ás orixes co seu espectáculo de rúa máis 
refinado e clásico. Isla mantén a estética e a liña humorística dos 
grandes pallasos arxentinos nunha conexión directa co público, na 
que as falcatruadas agroman a cada pouco. En definitiva, garda no 
seu interior un universo creativo versátil, cheo de sorpresas e de 
ideas sorprendentes.

O espectáculo
Isla Letriska presenta este delirante espectáculo no cal combina 
disciplinas de Novo Circo: malabares, pallaso, equilibrios... Xunto 
a excentricidades e xogos co público. Un personaxe eléctrico e 
bastante tolo sorprenderá a todos realizando proezas como: mala-
bares incribles, memorizar centos de nomes, darlles novos usos a 
obxectos cotiáns, pelexar co público ou converter a un neno nun 
grande artista de circo. Habilidade, perspicacia, velocidade mental 
e sobre todo tolería, moita tolería. Pequen@s e grandes sacarán 
@ tol@ que levan dentro. FICHA ARTÍSTICA

Elenco: Isla Letriska
Xéneros: Clown e malabares
Duración: 50 minutos
Público: Público Familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/letriska-inmobile
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/letriska-inmobile
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/letriska-inmobile
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/letriska-inmobile
https://vimeo.com/115160939
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CULTURACTIVA
Gala de Circo
A compañía
Culturactiva SCG non só é unha distribuidora, senón que tamén 
traballa como compañía e produtora, tanto unindo diversas 
propostas artísticas en novos formatos e programacións, coma 
creando novas producións e formatos, ou achegando un completo 
programa de actividades ás rúas, prazas e teatros de todo o mundo.

Culturactiva ten como compañía diferentes formatos circenses 
como A Gala de Circo, o combinado de circo e aéreos Pistactiva e 
outras propostas creadas para eventos concretos.

O espectáculo
A Gala de Circo na Rúa RÚ@CTIVA, de grande formato, conta sempre 
coa participación de tres compañías, un/ha presentador/a e unha 
banda de música ao vivo nun espectáculo para todos os públicos, 
de 100 minutos de duración, co mellor do noso novo circo.

Contamos coa presenza das compañías máis representativas 
do momento, unha banda que interpreta música en directo e un/ha 
presentador/a, mestre/a de cerimonias que dá paso a unha grande 
variedade de espectáculos e números circenses.

A interacción entre as tres compañías participantes, a partici-
pación do público, a variedade de técnicas artísticas, as espec-
taculares acrobacias aéreas, o encanto da música en directo, a 
presenza dun/ha presentador/a como nexo do espectáculo e toda 
a maxia e ilusión do circo son eixos e os maiores atractivos desta 
Gala de Circo na Rúa. Sen dúbida, un dos mellores espectáculos de 
rúa de Galicia.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Un/ha presentador/a, tres compañías  
e un grupo de música en directo
Xéneros: circo
Duración: 100 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/gala-de-circo
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/gala-de-circo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/chove
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/gala-de-circo
https://vimeo.com/46609484
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AS SIRCÓPATAS
Rogelio: Un pallaso 
en recuperación
A compañía
Circo (lat. circu(m), id:) s.m. 4. fig. Situación confusa e desordenada.
Psicópata (de psico- + -patía) s. 2. Persoa cun comportamento en 
desacordo coas normas sociais admitidas como normais para a 
idade, sexo, época, etc, á que pertence.

As Sircópatas podería encaixar perfectamente na combinación 
destas dúas definicións. Pero tamén somos outra cousa: unha 
forma particular de ver o mundo, o humor, a vida, os conflitos, 
as solucións... Sempre coa teima de facelo dun xeito libre, real, 
absurdo, intelixente, estúpido, reflexivo, novo...

Así, transformando rúas en teatros e teatros en rúas, e usando 
os elementos do circo en clave teatral, imos desenrolando o noso 
“sirco”.

O espectáculo
Rogelio leva pechado na súa casa 20 anos. No instituto facíanlle 
Bullying. Despois de ler a Paulo Coelho e seguir unha terapia de 12 
pasos, está no último chanzo. Paso número 12: facer en público 
o que máis lle gusta, a maxia. Se hoxe sae todo ben, danlle o alta 
médica. Iso so se cura coa axuda do público.

Un espectáculo de clown dende un pallaso que non ten moito 
filtro e que precisa do público como un elemento máis do espec-
táculo.

Maxia, escapismo, clown e moitas sorpresas máis.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Dani Blanco
Dirección: Walter Velázquez 
e Natalia Outeiro “Pajarito”
Xéneros: circo e clown
Duración: 45 minutos
Público: todos os públicos

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/rogelio-un-pallaso-en-recuperacion
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/rogelio-un-pallaso-en-recuperacion
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/rogelio-un-pallaso-en-recuperacion
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/rogelio-un-pallaso-en-recuperacion
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/rogelio-un-pallaso-en-recuperacion
https://youtu.be/2vttbF7H2bk
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CIRCO CHOSCO
Riscando o ceo
A compañía
Circo Chosco créase ao coñecérense Ariñe Azkue e Óscar Páez na 
escola de circo Oreka (Pamplona), na que se formaron durante tres 
anos. Alí aprenden diferentes técnicas de circo así como malabar, 
equilibrios, aéreos, clown, interpretación, creación... Despois toman 
diferentes camiños até que o actor, clown, docente e director Walter 
Velázquez, lles bota unha man na dirección do espectáculo Chosco!
Ariñe Azkue realizou varios cursos de técnicas aéreas, danza, acro-
bacia e clown na Península, en Italia e máis en Arxentina. Actuou en 
diferentes festivais de teatro de rúa e diversas galas de circo; traba-
llou con compañías como Oreka Zirko, Zirika Zirkus, Panpinpox… Foi 
profesora de Técnicas aéreas na Escola Navarra de circo Oreka.
Óscar Páez realiza diferentes cursos de clown, acroportés, danza, 
e malabar, en diferentes lugares da Península e Arxentina. Formou 
parte de diferentes compañías de circo como La Banda e Zirko 
Oreka, ademais de actuar en diferentes festivais de teatro de rúa 
e galas de Circo. Licenciado en Ciencias da Actividade Física e do 
Deporte, foi profesor de Acrobacia e malabar na Universidade 
Pública de Pamplona. 

Circo Chosco veñen de crear o seu segundo espectáculo xuntos, 
Forzu2, e participan en compañías como Cair e Pistacatro.

O espectáculo
Riscando o ceo lévanos a un mundo onde o circo aparece  en forma 
de humor, maxia, risco, malabar, acrobacias, e equilibrios imposi-
bles. Un ton absurdo e reflexivo que fai que nos reformulemos o 
esencial das cousas. Inspirado no incrible mundo d’O  Principiño, 
Riscando o ceo é un espectáculo próximo e moi visual que fai que 
o público viaxe no risco e no humor. Un espectáculo de circo que 
emocionará  a todos os públicos a través dun clown que nos fará 
ver as cousas do revés... Porque “o esencial é invisible aos ollos. 
Só se ve ben co corazón” (Antoine de Saint-Exupery, O principiño).

FICHA ARTÍSTICA
Elenco:  Óscar Páez
Dirección: Circo chosco
Xéneros: clown, acrobacia, malabar, 
maxia, equilibrios
Duración: 45 minutos
Público: familiar
Tipo espectáculo: Circo e clown

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/riscando-o-ceo
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/riscando-o-ceo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/riscando-o-ceo
https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk
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CHISCATROSKO
ChiscaTrosko
A compañía
ChiscaTrosko son a perigosa e excepcional compañía que dá o 
resultado da unión de dúas das compañías máis activas do circo 
galego: Circo Chosco e Isla Letriska. Dúas compañías que comple-
mentan e combinan o circo e clown para acadar unha magnífica 
mestura.

Nesta primeira colaboración achegan un cabaré na liña dos 
mellores cabarés de circo clásico: equilibrios, clown, malabares, 
portes, números acrobáticas e moito humor e participación do 
público na escena.

ChiscaTrosko evoca os nomes dos antigos e marabillosos caba-
rés do circo ruso cunha das mellores escolas circenses da historia 
inspirándose nese divertido estilo de golpes, caídas e sorpreden-
tes acrobacias.

O espectáculo
Un cabaré na liña dos mellores cabarés de circo clásico: equili-
brios, clown, malabares, portes, números acrobáticas e moito 
humor e participación do público na escena.

ChiscaTrosko evoca os nomes dos antigos e marabillosos caba-
rés do circo ruso cunha das mellores escolas circenses da historia 
inspirándose nese divertido estilo de golpes, caídas e sorpreden-
tes acrobacias.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Óscar Páez, Ariñe Azcue e Isla González
Xéneros: circo e clown
Duración: 75 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/chiscatrosko
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/chiscatrosko
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/chiscatrosko
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/chiscatrosko
https://youtu.be/2vttbF7H2bk
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CULTURACTIVA
Dous no camiño
A compañía
Culturactiva S. Coop. Galega somos unha compañía, produtora e 
distribuidora teatral e musical. Unimos diversas propostas artísti-
cas en novos formatos e programacións e creamos novas produ-
cións, achegando un completo programa de actividades ás rúas, 
prazas e teatros.

O espectáculo
Dirixida por Avelino González, a partir de textos de Roi Vidal e Xurxo 
Barcala, e cos cómicos Fran Rei e Isabel Risco á fronte, Dous no 
Camiño foi creada especificamente para a programación do Xaco-
beo Vive o Camiño 2017.

Nesta montaxe, dirixida a todos os públicos e cunha posta en 
escena moi sinxela, revísanse tres das lendas xacobeas máis 
populares: a de Roldán, o cabaleiro francés, a da barca de pedra 
de Muxía e a traslatio do Apóstolo Santiago a Compostela. Sempre 
en ton cómico, mais mantendo a esencia destas historias máxi-
cas e con total respecto, Dous no Camiño pretende ser un diver-
tido e sinxelo achegamento ás lendas xacobeas, facendo especial 
fincapé nas raíces galegas das mesmas.

Ao longo dos 70 minutos de espectáculo, Isabel Risco e Fran 
Rei, de inicio unha peregrina e un peregrino de personalidades ben 
distintas e que se atopan accidentalmente nun punto do camiño, 
vanse transformando en tod@s @s personaxes que protagoni-
zan estas lendas: o cabaleiro Roldán, as irmás mouras, o Apóstolo 
Santiago, a Raíña Lupa e, moi especialmente, Teodoro e Atanasio, 
aloucados e divertidos discípulos do Apóstolo.
En resumo, dous cómicos ao servizo dun espectáculo cómico ao 
redor das lendas xacobeas para gozar dunhas historias marabillo-
samente incribles.

FICHA ARTÍSTICA
Autores: Roi Vidal e Xurxo Barcala
Elenco: Fran Rei e Isabel Risco
Dirección: Avelino González
Responsable técnico: David Rodríguez
Vestiario: Ana Barbeito e Isabel Risco
Xénero: comedia
Duración: 70 minutos
Público: todos os públicos
Produción e distribución: Culturactiva S. 
Coop. Galega

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/dous-no-camino
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/dous-no-camino
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/dous-no-camino
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/dous-no-camino
https://youtu.be/2vttbF7H2bk


www.culturactiva.org 

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Mago Teto
Idea orixinal e dirección: Héctor Guerra
Fotografía: Pablo Pradoss
Deseño gráfico: Brebosky
Produción: Mago Teto
Xénero: maxia
Duración: 50 minutos
Público:  infantil, a partir de 5 anos

 info  ver vídeo

MAGO TETO
Alquimia
A compañía
Debutou o Día das Letras Galegas de 1992. Ese día subía ao escenario 
do seu instituto de Viana do Bolo para sorprender ós seus compañei-
ros. Catro anos despois, chegaría o despegue profesional co espec-
táculo A maxia dos soños. Desde a estrea do seu primeiro espectá-
culo con tan só 19 anos, o Mago Teto converteuse nun dos ilusionistas 
máis veteranos e relevantes en Galicia. Habitual na televisión desde 
os seus comezos, goza dun gran recoñecemento por parte do 
público. Os seus espectáculos (Tolemaxias, Perto de ti, O Afiador...)
adáptanse a calquera tipo de espazo, da rúa ás salas, pasando por 
grandes teatros. No seu repertorio combínanse así espectáculos 
reducidos con outros de gran formato, outorgándolles aos seus 
trucos un amplo abano de posibilidades.

O espectáculo
Durante milleiros de anos, os alquimistas, nómades con grandes 
coñecementos nas matemáticas, na física, na química, na astro-
loxía e incluso no ocultismo, viaxaron cos seus laboratorios ambu-
lantes por todos os lugares do mundo cun obxectivo concreto: 
atopar a Pedra Filosofal. 

O soño dos alquimistas era dominar a natureza , o lume, e final-
mente o tempo. Os alquimistas crían que a pedra filosofal pode-
ría concederlles tanto a cura de todas as enfermidades para gozar 
da vida eterna como a riqueza, transformando metais en ouro. 
Cando conseguían estes logros, coñecíase como A Grande Obra. 
Nesta nova aventura, o mago Teto, tras varios anos estudando, 
experimentando e intentando descifrar a estraña simboloxía dos 
libros sobre alquimia, busca a pedra filosofal; non para conseguir a 
riqueza e a vida eterna, senón a alquimia que está dirixida ao cora-
zón: a felicidade!! A felicidade do público e a do propio mago e así 
lograr a súa Grande Obra. Auga, terra, lume e aire farán posible esta 
nova aventura do Mago Teto!

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/alquimia
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/alquimia
https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/alquimia
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/alquimia
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Dani García 
Dirección: Natalia Outeiro “Pajarito”
Técnica teatral: maxia 
Duración do espectáculo: 60 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

DANI GARCÍA
Código
A compañía

 D1º Premio Michigan Magic Day
 D2º Premio Close Up Contest IBM Rising de St. Louise 
 D2º Premio TAO M Texas

Desde que en 2004 Dani García fundara a súa propia compañía co 
obxectivo de producir e interpretar os seus propios espectáculos, o 
prestixio do seu nome non deixou de medrar. Na actualidade e tras 
unha década de traballo, Dani García compaxina as actuacións en 
Galicia con estancias, funcións e formacións nos Estados Unidos. 
Dani García recolleu así os froitos da súa formación nas diversas 
ramas da interpretación e da escena. Esa bagaxe permítelle crear 
producións propias que son auténticas obras de teatro máxicas, 
onde todo ten un porqué e unha lóxica que fai do ilusionismo algo 
intanxible, pero próximo para o público.

O espectáculo
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 comu-
nicación coas demais persoas. Pero… Que pasaría se perderamos 
ese código? Ou se nos atoparamos con persoas que usan outro 
diferente? Sería posible comunicarnos dalgún xeito? Así está o 
noso viaxeiro, o noso coleccionista de linguas. Sempre na busca 
de novos amigos cos que engadir un código máis na súa maleta 
de camiñante. E o que empezou sendo unha petición de axuda, 
un intento por comprender un código máis, convértese nunha 
reflexión sobre a comunicación humana.

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 acompaña-
dos das risas e as bocas abertas.

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/codigo
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/codigo
https://www.youtube.com/watch?v=lbddWZYLEpM
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/codigo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/codigo
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Dani García 
Dirección: Fran Rei 
Técnica teatral: maxia 
Duración: 60 minutos 
Público: familiar

 info  ver vídeo

DANI GARCÍA
Volta á maxia
A compañía

 D1º Premio Michigan Magic Day
 D2º Premio Close Up Contest IBM Rising de St. Louise 

2º Premio TAO M TexasDesde que en 2004 Dani García fundara a súa 
propia compañía co obxectivo de producir e interpretar os seus 
propios espectáculos, o prestixio do seu nome non deixou de 
medrar. Na actualidade e tras unha década de traballo, Dani García 
compaxina as actuacións en Galicia con estancias, funcións e 
formacións nos Estados Unidos. Dani García recolleu así os froi-
tos da súa formación nas diversas ramas da interpretación e da 
escena. Esa bagaxe permítelle crear producións propias que son 
auténticas obras de teatro máxicas, onde todo ten un porqué e 
unha lóxica que fai do ilusionismo algo intanxible, pero próximo 
para o público.

O espectáculo
Benvidos ao primeiro show de maxia onde o público é quen decide 
o guión do espectáculo. Nada está escrito nesta montaxe que se 
camufla baixo a parodia dun concurso televisivo onde lle daremos 
unha volta á maxia, unha volta á nosa ruleta. Así, o azar porá en xogo 
a sorte do mago. Non haberá preguntas por resolver. Nin segundos 
que gañar. Os espectadores teñen o control do que sucede sobre 
o escenario. O mago acompáñaos nestas reviravoltas que van 
conducindo a maxia a un sorprendente efecto final, unha última 
sorpresa que, a medio camiño entre a realidade e a ilusión, non 
deixará indiferente a ninguén. Esta é unha obra de maxia infantil, 
só apta para nenos e nenas, aínda que xa peiteen canas.

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/volta-maxia
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/volta-maxia
https://vimeo.com/125063708
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/volta-maxia
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/volta-maxia
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Dani García 
Técnica teatral: maxia e teatro xestual 
Duración: 50 minutos 
Público: familiar

 info  ver vídeo

DANI GARCÍA
Don Gelati
A compañía

 D1º Premio Michigan Magic Day
 D2º Premio Close Up Contest IBM Rising de St. Louise 
 D2º Premio TAO M Texas

Desde que en 2004 Dani García fundara a súa propia compañía co 
obxectivo de producir e interpretar os seus propios espectáculos, o 
prestixio do seu nome non deixou de medrar. Na actualidade e tras 
unha década de traballo, Dani García compaxina as actuacións en 
Galicia con estancias, funcións e formacións nos Estados Unidos. 
Dani García recolleu así os froitos da súa formación nas diversas 
ramas da interpretación e da escena. Esa bagaxe permítelle crear 
producións propias que son auténticas obras de teatro máxicas, 
onde todo ten un porqué e unha lóxica que fai do ilusionismo algo 
intanxible, pero próximo para o público.

O espectáculo
Un brillante día de sol chega á praza da vila un vendedor de xeados 
co seu carriño e con moitas ganas de sacarlles un sorriso aos 
veciños. Mais o pobre Don Gelati sufrirá todo tipo de imprevistos e 
infortunios co seu carro, que terá que arranxar con enxeño e con 
non pouca maxia antes de que os seus xeados se derretan. 

Dani García constrúe, empregando a súa habitual destreza e con 
este entrañable personaxe, unha comedia máxica onde a expre-
sión corporal substitúe ás palabras e a comunicación co público é 
constante e dinámica. Un espectáculo de maxia de rúa, sinxelo e 
directo, con grande mobilidade, sen necesidades técnicas exter-
nas e practicamente sen límites para a fantasía.

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/don-gelati
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/don-gelati
https://vimeo.com/104412749
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/don-gelati


FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vero Rilo, Sonsoles Penadique
Dirección: Vero Rilo, Sonsoles Penadique
Xéneros: narración oral, música
Duración: 50 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

RILO & PENADIQUE
O pozo das señoras
A compañía
Rilo & Penadique é unha compañía de recente creación que une os 
talentos de Vero Rilo e Sonsoles Penadique. Vero Rilo ten unha longa 
e consolidada traxectoria como contacontos. Educadora na Escola A 
Semente e contadora, cursou estudos de iniciación o teatro da man de 
Carlos Neira e outros específicos como contadora con Charo Pita e Tim 
Bowley. Á fronte de Daboapipa, moveu con este formato que combina 
música e narración oral diversos espectáculos, para público adulto e 
infantil, por toda Galicia e mesmo alén Miño.

Sonsoles Penadique, licenciada en Historia da Arte na especialidade de 
Historia da Música e Patrimonio Artístico pola USC e diplomada en Educa-
ción Musical pola Universidade de Vigo, realizou estudos de linguaxe 
musical, técnica vogal, coral e harmonía moderna na Escola Estudio de 
Santiago de Compostela. Traballou en diferentes centros de primaria, 
secundaría e conservatorios dependentes da Consellería de Educación, 
e tamén é profesora de acordeón diatónico, canto, música e movemento 
e linguaxe musical na Escola Municipal de Música de Moraña  e na A.C. 
Trépia. Colabora coas Escolas Infantís Semente e Cruz Vermella de Ponte-
vedra.

“Xuntáronse o amor pola literatura e a palabra dita co amor pola música 
e o universo da infancia. E aquí estamos…”.

Os espectáculos
Bueno… Pois mire… Indo para a ría á dereita hai un río porque aí xa 
foron os rapaces non fuches?... Bueno… E por alí arriba hai un rego 
que viña a agua para abaixo… Que viña antes para abaixo… E no 
rego… E arriba no medio e medio da finca había unha laxueira… De 
pedra eh! era de pedra... E chamábanlle unha catalata ou chama-
ranlle aínda agora daquela chamábanlle… E … E disque aparecía 
sempre alí unha señora envolta nunha saba blanca… E que era un 
encanto… Eu téñollo oído ao meu abuelo… Aparecer a min non me 
apareceu eh!... Amais xa tiña o azo pero non me apareceu… Pero 
teño oído ao meu abuelo que aparecía alí unha señora e que era un 
encanto e que tan pronto chegaban onda ela desaparecía… Eso 
téñoo oído eu nunca a vin eh! pero oir oíno!

www.culturactiva.org 

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/o-pozo-das-senoras
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/o-pozo-das-senoras
https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/o-pozo-das-senoras
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/o-pozo-das-senoras
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Fran Rei
Dirección: Avelino González
Xénero: Narración oral, maxia
Duración: 50 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

FRAN REI
A Historia de Brancaflor
A compañía
Fran Rei é cofundador, pallaso en activo e coordinador da compa-
ñía oficial do Festival Internacional de Clown de Galicia (Festiclown) 
Os Sete Magníficos Máis Un, coa que ten participado nun total de 
doce espectáculos teatrais desde o ano 2001. Igualmente, ten 
traballado noutras compañías de teatro galegas, como Bagunça 
Teatro, Produccións Desaqueloutradas, Acontrabutaca e Cultu-
ractiva SCG. Tamén ten experiencia no mundo televisivo. Xunto a 
Pedro Brandariz, formou as parellas cómicas O Gordo e o Calvo e 
Os Ramistas, que participaron regularmente no programa Luar da 
TVG (2012/2016).

É membro fundador da organización galega de cooperación inter-
nacional a través das artes Pallasos en Rebeldía e, con esta entidade, 
ten participado en diversas caravanas de pallasos por comunidades 
indíxenas de Chiapas (México). Interpreta tamén o espectáculo “O 
Valo”, sobre a crise das persoas refuxiadas, baseada no texto Premio 
Manuel María de Literatura Dramática Infantil 2016, de Carlos Labraña.

O espectáculo
Nesta montaxe achegámonos á lenda popular de Brancaflor -filla 
do Demo- a partir da versión que Xosé Ramón Mariño Ferro reco-
lleu na súa escolma Contos Marabillosos. Unha trama chea de 
probas máxicas, encantamentos, romances e maleficios. Unha 
fermosa historia de amor entre Brancaflor e Xan, á que se opón 
o malvado pai da rapaza.

Baixo a dirección de Avelino González, e coa interpretación de 
Fran Rei, a narración vén acompañada con xogos de maxia, que 
reforzan a comprensión do conto e, sobre todo, fan máis atractivo o 
espectáculo.

www.culturactiva.org 
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BANDULLO AZUL
Filipa cos contos
A compañía
Bandullo Azul naceu en 2012 formada polos actores e cómicos 
Fran Ameixeiras e Fran Campos. Estreáronse con unha versión 
clown da historia de Robinson Crusoe, A verdadeira historia de 
Robinson Crusoe e Venres, dirixida polo actor, cómico e director 
Evaristo Calvo, quen repetiu dirección no segundo espectáculo da 
compañía, PLAY: historia de Maestro e Pupilo, de creación propia. 
A compañía ten participado en varios festivais de teatro e clown 
tanto en Galicia como en Portugal subíndose aos escenarios e 
actuando a pé de rúa.

Fran Campos formouse en escolas de teatro así como en obra-
doiros e clases maxistrais con mestres como Leo Bassi, Clau-
dia Contín, Anton Valén, Josh Houben… Ademáis de ser membro 
fundador de Bandullo Azul, leva máis de dez anos e 300 funcións 
co Padre Merino, un espectáculo no que se mesturan o clown, o 
bufon, maxia, música.

O espectáculo
Unha sesión “filipante” de contos para toda a familia. Historias 
tradicionais, música e o humor repártense entre os dous conta-
dores que soben á escena: o actor Fran Campos e a súa amiga 
Filipa, qune lle dará un valor engadido ás historias de carácter 
tradicional: a súa experiencia. Haberá tamén historias cantadas. 
Historias e xogos de palabras feitas cancións. Historias non só do 
noso entorno máis próximo, senón tamén doutras terras. Contos 
“filipantes”, contos cantados e acompañados dunha guitarra. Fran 
Campos e Filipa, os dous, e cadaquén ao seu xeito, farán posible 
unha sesión para todos os públicos. Tanto cativ@s como maio-
res poderán gozar, aprender, reflexionar… Desde as súas distintas 
visións dos contos populares.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Fran Campos
Dirección: Fran Campos
Xéneros: contos, música, teatro, monicreques
Duración: 50 minutos
Público: infantil

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/filipa-cos-contos
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/filipa-cos-contos
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/filipa-cos-contos
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/filipa-cos-contos
https://vimeo.com/244630322


CULTURACTIVA
O Valo
A compañía
Culturactiva non só é unha distribuidora, senón que tamén traballa 
como compañía e produtora. Esta é unha das súas últimas propos-
tas, neste caso coa coprodución de Pallas@s en Rebeldía.

O espectáculo
Nos últimos anos o mundo está a vivir unha crecente crise de 
refuxiados e refuxiadas que foxen da guerra. Cada día hai miles 
de persoas que deben tomar a decisión máis difícil da súa vida: 
abandonar o seu fogar na procura dunha vida mellor. Tal e como 
informan diversos organismos internacionais, estamos a sufrir a 
maior crise humanitaria desde o fin da segunda guerra mundial. 
Segundo os datos facilitados por ACNUR, máis de 60 millóns de 
persoas tiveron que saír do seu país na última década.

“A xente morre mentras os gobernos gastan miles de millóns en 
controlar as fronteiras” (Amnistía Internacional)

Ante esta situación, Pallasos en Rebeldía – entidade de coope-
ración internacional a través das artes e con ampla traxectoria en 
zonas de conflito – decide crear e producir este espectáculo, coa 
crise das persoas refuxiadas de fondo, para convidar ao público 
infantil a reflexionar e tomar conciencia sobre esta problemática 
que está a se enquistar nas nosas fronteiras.

A partir do marabilloso texto de Carlos Labraña, merecedor do 
IX Premio Manuel María Literatura Dramática Infantil, O Valo está 
dirixido por Iván Prado e posto en escena por Saleta Fernández e 
Fran Rei. O Valo fala do encontro de dous mundos, dúas realidades, 
dúas consciencias encarnadas en dous personaxes ben distintos: 
O Soldadiño de Chumbo e Sahara, a rosa do deserto. Un encon-
tro a ambos os dous lados dunha fronteira que non só separa a 
civilización do baleiro, senón que abre unha ferida no corazón da 
humanidade.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Fran Rei, Saleta Fernández
Dirección: Iván Prado
Autor: Carlos Labraña (IX Premio Manuel María)
Iluminación e son: Paula Castro
Escenografía: Kukas
Vestiario: Kukas e Chus Aldrey
Música orixinal: Jerry Noia
Produción: Pallasos en Rebeldía e Culturactiva
Duración: 50 minutos Público: familiar

 info  ver vídeo
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https://vimeo.com/242563878
http://www.culturactiva.org/


FICHA ARTÍSTICA
Elenco:  Andrea Bayer e Xosé Manuel Esperante
Dirección:  Óscar Ferreira
Xéneros: teatro, monicreques, música
Guión: Andrea Bayer
Deseño de iluminación: Daniel Abalo
Música orixinal: Davide González
Música nana: Elena Paz
Deseño de escenografía: Óscar Ferreira
Escenografía e títeres: Óscar Ferreira  
e José Manuel Vidal
Material audiovisual e foto: Víctor Moreno
Duración: 50 minutos
Público: familiar (ideal de 6 a 10 anos)

 info  ver vídeo

BAOBAB TEATRO
Pum, pum!
A compañía

 �Mellor Espectáculo Infantil na XVIII Feira de 
Teatro de Castela e León con “Luppo”.

Baobab Teatro Teatro é unha compañía pontevedresa que aposta 
polo teatro infantil de calidade. Óscar Ferreira conta cunha amplí-
sima experiencia como titiriteiro, construtor de monicreques e 
escenografías. Andrea Bayer dirixiu e interpretou espectáculos 
como Golulá (Premio ao mellor espectáculo infantil na X Feria de 
Ciudad Rodrigo, ao espectáculo máis innovador na XXIV Mostra 
de Teatro de Ribadavia, mellor valorado polo público infantil na 
IX edición da Programación de Domingos do Principal 2008). C’O 
lobo e a lúa acadou o XI Barriga Verde para textos teatrais para 
monicreques na categoría de infantil. A compañía volveu acadar o 
Premio ao Mellor Espectáculo Infantil en Ciudad Rodrigo no 2015, 
con Luppo, que non parou de xirar polas programacións escolares 
e familiares máis importantes da Península.

O espectáculo
Marieta é coma calquera nena de 5 anos, rodeada de portas que 
se abren e contan historias. Historias que teñen música e cantan 
cando Marieta quere. Mais Marieta ten unha porta que garda un 
segredo. 

Cando semellaba que Baobab Teatro xa non se podía superar 
chega Pum Pum!. Un espectáculo que eleva aínda máis o nivel da 
compañía: unha incrible posta en escena, un gran texto, música ao 
vivo, unha fantástica resolución técnica, música orixinal ao vivo... 
Pum, Pum! é un espectáculo tenro que fala de historias cotiás 
que lles pasan aos nenos/as destas idades, pero tamén dá unha 
mensaxe moi clara: desde moi pequenos/as teñen que saber que 
ninguén pode obrigarlles a facer cousas que non queren.
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco:  Andrea Bayer e Xosé Manuel Esperante
Dirección:  Óscar Ferreira
Xéneros: narración oral, música
Duración: 35 minutos
Público: bebés

 info  ver vídeo

BAOBAB TEATRO
Puño, Puñete
A compañía

 �Premio: Mellor Espectáculo Infantil na XVIII Feira 
de Teatro de Castela e León con “Luppo”.

Baobab Teatro é unha compañía pontevedresa que aposta polo 
teatro infantil de calidade. Formada por Óscar Ferreira e Andrea 
Bayer, traballan cun compromiso claro coa infancia. Óscar Ferreira 
conta cunha amplísima experiencia como titiriteiro, construtor de 
monicreques e escenografías. Participou en espectáculos teatrais 
como Que medo, que medo, Golulá ou Babiliglub, ou en programas 
de televisión: Luar, Nika, Cousiñas, Os Bolechas... Andrea Bayer 
dirixiu e interpretou espectáculos como Golulá (Premio ao mellor 
espectáculo infantil na X Feria de Ciudad Rodrigo, Premio ao 
espectáculo máis innovador na XXIV Mostra de Teatro de Ribada-
via, Espectáculo mellor valorado polo público infantil na IX edición 
da Programación de Domingos do Principal 2008), Babiliglub (Fetén 
2008) ou Rosalía, a pulga que escribía. C’O lobo e a lúa acadou o XI 
Barriga Verde para textos teatrais para monicreques na categoría 
de infantil. A compañía volveu acadar o Premio ao Mellor Espectá-
culo Infantil en Ciudad Rodrigo no 2015, e o espectáculo non parou 
de xirar polas programacións escolares e familiares máis impor-
tantes da Península.

O espectáculo
Puño, Puñete é un espectáculo de música en directo, cantigas, 
contos e tradición oral e así, partindo de “- Puño, Puñete, que tes 
por dentro? - Pan e fermento! - Puño, Puñete, que tes por fóra? 
- Pan e cebola!”, Baobab convida aos cativos/as cos seus papás 
e mamás a descubrir un mundo de sensacións e emocións. O 
espectáculo está pensado para os máis pequenos/as, e apoiado 
cun disco. Dende Baobab Teatro cremos na palabra, na música e 
as cantigas como medio de comunicación dende que nacemos, 
dende o berce.
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RILO & PENADIQUE
Arre Ru
A compañía
Rilo & Penadique é unha compañía de recente creación que une 
os talentos de Vero Rilo e Sonsoles Penadique. Vero Rilo ten unha 
longa e consolidada traxectoria como contacontos. Educadora 
na Escola A Semente e contadora, cursou estudos de iniciación o 
teatro da man de Carlos Neira e outros específicos como conta-
dora con Charo Pita e Tim Bowley. Á fronte de Daboapipa, moveu 
con este formato que combina música e narración oral diversos 
espectáculos, para público adulto e infantil, por toda Galicia e 
mesmo alén Miño.

Sonsoles Penadique, licenciada en Historia da Arte na espe-
cialidade de Historia da Música e Patrimonio Artístico pola USC e 
diplomada en Educación Musical pola Universidade de Vigo, reali-
zou estudos de linguaxe musical, técnica vogal, coral e harmonía 
moderna na Escola Estudio de Santiago de Compostela. Traballou 
en diferentes centros de primaria, secundaría e conservatorios 
dependentes da Consellería de Educación, e tamén é profesora 
de acordeón diatónico, canto, música e movemento e linguaxe 
musical na Escola Municipal de Música de Moraña  e na A.C. Trépia. 
Tamén colabora coas Escolas Infantís Semente de Compostela e 
Vigo e Cruz Vermella de Pontevedra.

O espectáculo
Arre Ru é unha palabra que vive na boca, non quere dicir nada, pero 
o A abre o asombro, o RRE a repetición, e o RU a delicadeza.

Comezamos prontísimo na vida a vogalizar e nos golpes de voz 
xa vai o arremedo de todos os estados de ánimo. Cando falamos 
de narración oral para bebés queremos dicir que a narración oral 
é importante desde os primeiros momentos da vida, introducímo-
nos co(a)s bebés da mau na selva das palabras e do sentido das 
palabras: nós sabemos dos carreiros, das fontes, das hortas e dos 
agochos; eles veñen vindo de vagariño pero sen pausa.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Virginia Urdiales y Alfonso Peña
Dirección: Cruz García Casado
Género: Videomapping
Duración: 50 min
Público: Familiar
Autor: Alfonso Peña y Virginia Martín Urdiales
Dramaturgia: Cruz García Casado
Música, espacio sonoro y vídeo: Rodrigo Tamariz
Ilustraciones: Juanma

 info  ver vídeo
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CULTURACTIVA
Papar sen cancelas
A compañía
Culturactiva S. COOP. GALEGA non só é unha distribuidora, senón 
que tamén traballa como compañía e produtora. Tanto unindo 
diversas propostas artísticas en novos formatos e programa-
cións, coma creando novas producións e formatos, ou achegando 
un completo programa de actividades ás rúas, prazas e teatros de 
todo o mundo.

O espectáculo
Culturactiva ten o pracer de convidarvos a Papar sen Cancelas, un 
delicioso espectáculo onde poderedes deleitarvos cunha exquisita 
selección gourmet dos mellores pratos da nosa lingua. Linguas 
soltas, linguas hábiles, linguas deslinguadas, linguas para todos 
os gustos! Poderedes presenciar as artes de tres habelencios@s 
cociñeir@s cómic@s preparando o menú para algúns d@s perso-
naxes máis distinguid@s do panorama galego actual. Comedia de 
alta cociña sobre a cultura galega. Porque en Galicia cómese ben, 
e fálase mellor!

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Isabel Risco, Pedro Brandariz e Fran Rei
Dirección: Diego Rey
Xéneros: comedia, clown e improvisación
Duración: 75 minutos
Público: adulto
Autores: Xurxo Barcala, Diego Rey, Avelino González 
e Jose Prieto

 info  ver vídeo
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CULTURACTIVA
Senior
A compañía
Culturactiva SCG non só é unha distribuidora, senón que tamén 
traballa como compañía e produtora. Tanto unindo diversas 
propostas artísticas en novos formatos e programacións, coma 
creando novas producións e formatos, ou achegando un completo 
programa de actividades ás rúas, prazas e teatros de todo o mundo.

Nesta ocasión, dous consagrados actores como Marcos Orsi e 
Luís Iglesia actúan co cómico Avelino Iglesias, colaborador habi-
tual, como director.

O espectáculo
Sénior é un espectáculo cómico sobre a crise dos 50, cos coñe-
cidos e populares actores Luís Iglesia e Marcos Orsi como prota-
gonistas, 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.

Algúns dos grandes dilemas do sénior forman parte da nosa 
vida cotiá:

...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 bo rato xunt@s.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Marcos Orsi, Luís Iglesia
Autoría: creación colectiva
Dirección: Avelino González
Deseño de escenografía: Kukas
Responsable técnica: Paula Castro
Xéneros: comedia
Duración: 70 minutos
Público: adulto

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/senior
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/senior
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/senior
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https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk


DÍNAMO TEATRO
Eu queríame casare
A compañía
Dínamo Producións é unha compañía creada no ano 2006 espe-
cializada en espectáculos cómicos para público familiar e adulto. 
Dínamo teñen realizado montaxes de moi diferente natureza: 
espectáculos de rúa, animacións teatrais, pasarrúas, clown, 
narración oral…

Dínamo Producións conta cun elenco de artistas de recoñecido 
prestixio e ampla experiencia e formación que utilizan técnicas 
teatrais diversas, que van dende o clown e o teatro ata a narración 
oral; sempre pensando en ofrecer espectáculos de calidade que 
non deixen indiferente ao público.

O espectáculo
Eu queríame casare é unha comedia total que relata a historia de 
dous auténticos perdedores que buscan a súa última oportuni-
dade no amor. Antón e Lola están cerca dos corenta anos e están 
buscando unha relación máis..., menos...

Unha relación, calquera, á que poder agarrarse como un cravo 
ardendo antes de pase o tren, pase o arroz e pase... o que teña que 
pasar.

Coñécense nun programa de televisión de “cita a cegas”, a cousa 
non funciona, pero Antón e Lola, Lola e Antón son de todo menos 
predicibles e pode acabar pasando calquera cousa. Poñámonos 
no peor.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Lucía Veiga e Pedro Brandariz
Xéneros: teatro cómico
Duración: 75 minutos
Público: adulto
Autor: José Prieto
Escenografía e atrezzo: Eli Monteagudo

 info  ver vídeo
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Isabel Risco
Dirección: Isabel Risco
Xéneros: monólogo, comedia
Duración: 45 minutos
Público: adulto

 info  ver vídeo

ISABEL RISCO
Nabiza Girl
A compañía

 DPremios: FETEGA Carballiño Mellor Actriz 2015, Mestre Mateo 2014. 

Actriz, clown e pedagoga teatral, formouse con mestres coma Eric 
de Bont, Jango Edwards, John Wright, Leo Bassi, Serge Nail, Kirko 
Koski, Alfredo Rodríguez, Tom Greder, Claudia Contín, Ángel Burgos, 
Sophie Gazel, Carlo Colombaioni, Pablo Muñoz, Johns Pappila, 
Manuel Lourenzo, Carlo Bosso, etc. Desde o ano 2000 participa en 
espectáculos profesionais nas compañías Espello Cóncavo, Os Sete 
Magníficos máis Un, Manicómicos e Produccións Desaqueloutradas. 
No ámbito do audiovisual, traballa como actriz secundaria e prota-
gonista en series como Padre Casares, A vida por diante, O Nordés ou 
Air Galicia, e outros programas da TVG como O Show dos Tonechos, 
En Pé de Festa, Zapping Comando, Máxima Audiencia, Land Rober ou 
Tourilandia; ademais de realizar curtas, publicidade e algunha longa-
metraxe, como Os mortos van ás présas, Onde está a felicidade? ou 
9 Ondas.

O espectáculo
Se credes que precisades dos meus servizos non tedes máis que 
aturuxar, que desde O Pindo escoito que flipas porque ten unha 
acústica bárbara. Sabedes quen son, non? Ben, normal, nin puta 
idea, normal. Ademais indo de incógnito menos, claro! Vouvos dar 
unha pista. Como mínimo, agora que xa vedes a estrela encarnada 
xa o teredes mais claro non? Non, non son concelleira do Bloque. 
Igual é que como traballo en negro e hai que ser discreta pois non 
me recoñecedes. Eu son Chelo García Naveira, máis coñecida 
como Nabiza Girl, unha superheroína rural galega con denomina-
ción de orixe protexida e os meus poderes proveñen do sulfato!

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/nabiza-girl
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/nabiza-girl
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/nabiza-girl
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/nabiza-girl
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/nabiza-girl
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/letriska-inmobile
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Sergio Pazos 
Xéneros: narración oral 
Duración: 75-90 minutos 
Público: adulto

 info  ver vídeo

SERGIO PAZOS
Afiando con humor
A compañía
Actor polifacético, é unha das caras máis coñecidas da pequena 
pantalla grazas ao seu traballo de audaz reporteiro no Caiga quien 
caiga. Mais a súa traxectoria profesional, ampla e contrastada, 
comezara anos atrás, nos primeiros anos oitenta, co seu desem-
peño de todo tipo de roles en compañías teatrais como Caritel ou 
dentro de diversas producións do Centro Dramático Galego.

O espectáculo
Sergio Pazos estrea unha nova proposta na que afía o humor do 
país partindo dunha das nosas principais iconas: O Afiador. Quen 
sabe máis do mundo que aqueles que viaxan por el? Ourense é 
coñecida como a “terra da chispa” por ser terra de afiadores.

Os afiadores galegos sempre viaxaron polo mundo contando 
historias do que vían, do que vivían e do que escoitaban. Sergio 
Pazos métese na pel dun deles para contarlle a xente quen son, de 
onde veñen e onde van os afiadores.

Un espectáculo de narración oral baseado nos afiadores, onde 
se pretende dignificar, recuperar, e falar da súa vida. Unha vida 
dura, solitaria ás veces, pero unha vida chea de orgullo. E iso si, 
unha vida chea de historias, algunhas afastadas, outras moi próxi-
mas. Ás veces tensas, ás veces tenras, ás veces tristes, ás veces 
cómicas, pero todas moi humanas, e con moito sentimento galego.

O afiador, o primeiro emprendedor, o primeiro autónomo, o 
primeiro emigrante, como dirían naquel anuncio da televisión: “tres 
en uno”. Esta personaxe tentará sacar “chispas” de humor falando 
dos afiadores, de personaxes populares e tamén, porqué non, da 
actualidade mais divertida. Iso si, con humor galego, retranca e 
historias moi nosas.

É ou non é?

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/afiando-con-humor
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/afiando-con-humor
https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/afiando-con-humor
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/afiando-con-humor
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/letriska-inmobile
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Rebeca Ponte, Oscar J. Cuesta, 
Adriana Paulos, Angel Mangas, Carlota Pérez, 
Xose López, Geluco Carballeira, Davinia Rico, 
Leo Rodriguez e Danae de La Vega.
Dirección: Carlota Pérez
Autor: Xoán Carlos Mejuto e Carlota Pérez
Escenografía: Mamen Bazarra
Adaptación: Javier Collado
Deseño de son: Óscar J. Cuesta Ramone
Deseño de iluminación: Octavio Mas
Música: Óscar J. Cuesta Ramone, Rebeca 
Ponte, Shostakovich e Durrow
Xéneros: multidisciplinar
Duración: 60 minutos
Público: adulto

 info  ver vídeo

EXPERIMENTADANZA
Picasso: A ollada 
nas mans
A compañía
No ano 2009 nace na Coruña, co apoio da Concellería de Servizos 
Sociais, esta compañía de danza-teatro e inclusión social. Carlota 
Pérez, coreógrafa, historiadora da arte e xestora cultural encár-
gase da dirección artística de espectáculos que unen a persoas 
con e sen diversidade funcional, ata que no ano 2015 profesiona-
liza a compañía.

A través do traballo artístico se crea unha interconexión entre 
tod@s @s alumn@s e se potencian as capacidades creativas de 
cada un deles. Non hai guión, aínda que si se traballa coa idea da 
Torre de Babel como motor.

O fío narrativo acompáñase de diferentes disciplinas artísticas 
que potencian o talento de cada persoa. O proxecto busca novos 
espazos para a comunicación e pon de manifesto como un mal 
uso dos nosos órganos sensoriais, pode fomentar a violencia e a 
frialdade nas relacións humanas.

O espectáculo
Espectáculo inclusivo profesional onde están en escena artistas 
con e sen diversidade funcional nunha linguaxe onde se misturan 
danza contemporánea, teatro, novo circo, audiovisuais e música 
en directo. A compañía entra na súa xira cunha proposta de 65 
persoas en escena onde colaboran a banda municipal de música 
da Coruña con 45 músicos e unha peza sen banda mais fácil para 
realizar en teatros que non aporten as medidas necesarias para 
poder realizar o espectáculo.

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/picasso-ollada-nas-mans
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/picasso-ollada-nas-mans
https://vimeo.com/278333330
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/picasso-ollada-nas-mans
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/picasso-ollada-nas-mans
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/picasso-ollada-nas-mans
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FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vero Rilo e Faia Díaz
Dirección: Vero Rilo e Faia Díaz
Xéneros: narración oral
Duración: 55 minutos
Público: adulto

 info  ver vídeo

APATACÓN
Por unha Peseta
A compañía
Compañía de nova creación da man da vocalista Faia Díaz (Coro 
Encaixe, De Vacas...) e a contadora Vero Rilo (Daboapipa, Rilo&Pe-
nadique...) onde se xuntan por gusto e querenza investigando os 
límites e puntos de encontro das súas disciplinas de orixe para 
achegalos ata diluílos.

Vero Rilo é unha das transmisoras de emocións máis importantes 
do momento, unha narradora cunha forza, técnica e expresividade 
que a fan única e inesquecible.

Faia Díaz é cantante e creadora en De Vacas, que compaxina con 
outros proxecto musicais. Unha vocalista que manexa unha enorme 
variedade de rexistros e unha incrible voz que se aventura con nós 
neste proxecto a medio camiño entre a canción e narración.

O espectáculo
Por unha Peseta é un traballo onde voz narrada e cantada aché-
gase por menos de nada para atopar canto vale unha peseta.

Historias de vida recollidas no noso entorno e no universal, 
xuntas nunha peza que nos achega a partes iguais ao humor, á 
sensibilidade e á tenrura propias da nosa xente. “Por unha Peseta” 
lévanos aos tempos dos nosos devanceiros, pero dende un punto 
de vista actual que respecta os seus saberes, tradicións, historias 
e retranca. Moita retranca.

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/por-unha-peseta
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/por-unha-peseta
https://youtu.be/2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/por-unha-peseta
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/nabiza-girl
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/por-unha-peseta
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/letriska-inmobile
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CULTURACTIVA
Retrincos de Castelao
A compañía
Culturactiva S. Coop. Galega somos unha compañía, produtora e 
distribuidora teatral e musical. Unimos diversas propostas artísti-
cas en novos formatos e programacións e creamos novas produ-
cións, achegando un completo programa de actividades ás rúas, 
prazas e teatros.

O espectáculo
Culturactiva presenta aos cómicos Isabel Risco e Fran Rei en 
Retrincos de Castelao, un achegamento ao humor na obra do 
inmortal autor de Rianxo, figura fundamental da nosa historia. A 
través dos seus textos, con dirección de Diego Rey, fan un diver-
tido percorrido polo traballo deste intelectual, achegándonos a 
súa enxeñosa e fascinante forma de ver a Galiza do seu tempo.

Ofrécennos o mosaico dunha realidade galega atemporal, que 
nos antecede e nos outorga raíces. A través dun ollo de vidro que 
dá nova forma á realidade, poderemos ser quen de presenciar a 
vida dos homes e mulleres que habitaron esta terra. Grazas a ese 
ollo seremos quen de comprender realmente a nosa historia e o 
noso presente.

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Fran Rei e Isabel Risco
Dirección: Diego Rey
Xéneros: comedia
Duración: 55 minutos
Público: adulto

 info

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/retrincos-de-castelao
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/retrincos-de-castelao
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/retrincos-de-castelao
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/retrincos-de-castelao


FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vero Rilo e Carlos Quintá
Dirección: Daboapipa 
Xéneros: narración oral  
e música en directo
Duración: 55 minutos 
Público: adulto

 info  ver vídeo

FICHA ARTÍSTICA
Elenco: Vero Rilo e Carlos Quintá
Xéneros: narración oral  
e música en directo
Duración: 45 minutos 
Público: adulto

 info  ver vídeo
www.culturactiva.org 

DABOAPIPA
 Historias de vida,  
amor, guerra e case morte
Historias de vida, amor, guerra e case morte é unha fermosa 
proposta a medio camiño entre a narración oral e o teatro con 
música ao vivo. Ao longo de varias historias recollidas de expe-
riencias reais, Daboapipa cóntanos historias dos nosos maiores 
que reflicten dun xeito agarimoso e divertido a realidade na que 
vivían. Historias de amor, de emigración, de reclusión, guerra 
e amor contadas dende a tenrura e a emoción nunha proposta 
que arrinca bágoas, lembranzas e sorrisos. No fondo, Daboapipa 
percorre a nosa historia e o noso imaxinario colectivo para facer-
nos un retrato de como somos, de que xeitos sentimos, das mil 
maneiras en que vivimos. Constrúen as historias coa palabra e a 
música para chegarnos ao máis fondo e reivindicar a memoria de 
todos, para que non se esqueza e siga transmitíndose en cada 
unha das súas funcións.

Lavandeiras 
O oficio das lavandeiras forma parte do noso imaxinario colec-
tivo. As mulleres á beira do río, de xeonllos, fregando a roupa 
tecen unha estampa que se repetiu ao longo da nosa historia. Ao 
seu redor, as lendas e os contos arredor deste grupo de mulleres 
sucédense ao longo da nosa xeografía, tanto física como iden-
titaria. Daboapipa recolle ese patrimonio oral, musícao, dálle 
forma e agasállallo ao público, descubríndolle os outros relatos 
que arrodean os lavadoiros. Dende as máxicas e fantasmagó-
ricas lavandeiras enchoupadas en sangue que xurdían da noite 
traendo malos presaxios até as cancións populares que compo-
ñían de forma colectiva todas estas mulleres. A voz de Vero Rilo 
e a música de Carlos Quintá enfían estas pezas da nosa historia 
nun espectáculo único, de diversión e coñecemento, propio para 
un público adulto con curiosidade polo noso devir como pobo.

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/lavandeiras
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/lavandeiras
https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/historias-de-vida-amor-guerra-e-case-morte
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/historias-de-vida-amor-guerra-e-case-morte
https://www.youtube.com/watch?v=2vttbF7H2bk
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/historias-de-vida-amor-guerra-e-case-morte
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/historias-amor-vida-guerra-case-morte
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/historias-de-vida-amor-guerra-e-case-morte
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/historias-de-vida-amor-guerra-e-case-morte
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/lavandeiras
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FICHA ARTÍSTICA
Pandeireteiras:  Ana Rodríguez, Rosario 
Rodríguez, Montse Rivera, Felisa Segade, 
Patricia Segade, Mercedes Rodríguez 
Duración: 75 minutos
Público: familiar

 info 

LEILÍA
CantarELAS, 
30 aniversario
FOLK TRADICIONAL
Artista/banda
Leilía nace no ano 89 cando seis mulleres se xuntan para recupe-
raren do esquecemento a tradición oral galega. Ao son de pandei-
retas e voces, pronto van agromando os froitos. A mediados dos 
90 chega o louvado Leilía (Dismedic) composto exclusivamente 
por pezas tradicionais. O seguinte reto será achegar a música do 
pasado ao presente, por medio da incorporación de instrumentos 
e polifonías non tradicionais. Así nace I é verdade i é mentira (Virgin 
Records, 1998) baixo a produción musical de Nando Casal e Antón 
Seoane, membros de Milladoiro. No ano 2003 chega Madama (Disc-
medi) incorporando letras de temática actual. En 2005, coincidindo 
co 15º aniversario, publican Son de Leilía (Leilear), un percorrido 
pola historia do grupo.

O espectáculo
Leilía emprende esta nova aventura cos pés postos no noso novo 
traballo discográfico e á vez botando a mirada ás nosas orixes e ao 
percorrido que levamos feito xuntas, desde xa hai 30 anos.

Florece este espectáculo CantarElas aunando temas emblemá-
ticos, que nos acompañaron e nos emocionaron nos directos, con 
temas pouco coñecidos e aos que revestimos co toque actual de 
Leilía. Con eles queremos celebrar o noso aniversario, pechar o 
círculo conectando a orixe coa actualidade, pasando polas dife-
rentes sonoridades do grupo.

Convidámosvos a viaxar da nosa man a través das melodías, 
da evolución sonora, dos cambios escenográficos... e a percorrer 
conosco a nosa historia, unha historia chea de fabulosos momen-
tos grazas ao noso público, público ao que nos debemos e ao que 
queremos agasallar con esta viaxe músical!!

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantarelas-30-aniversario
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantarelas-30-aniversario
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantarelas-30-aniversario
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantarelas-30-aniversario
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cantarelas-30-aniversario
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FICHA ARTÍSTICA
Mercedes Peón: dirección artística, composición, 
samplers, percusión formal, gaita, voces.
Mónica de Nut: sintetizador, voces, piano.
Ana García: percusión tradicional, voces. 
Duración: 75 minutos
Público: todos os públicos

 info  ver vídeo

MERCEDES PEÓN
Déixaas
WORLD MUSIC
Artista/banda
Compositora, vocalista e instrumentista galega. Considerada como 
unha das mulleres máis carismáticas do circuíto da world music 
actual.

Mercedes achega unha variedade compositiva que arrincan 
desde a polirrítmia baixo a mirada dos ritmos máis ancestrais, 
culminan en temas eclécticos e descaradamente vibrantes. O seu 
amplo repertorio e a enerxía que se apodera de cada unha das 
súas actuacións, fan desta muller, unha aposta segura pola conti-
nuidade da escena musicocontemporánea en Europa.

É unha das artistas máis destacadas dos primeiros anos do 
século XXI.
O espectáculo
Sen abandonar as raíces da tradición, incorpora unha faceta 
contemporánea inspirada en espazos acústicos de nova natureza 
obtidos dun traballo de campo baseado en sons reais e gravacións 
de máquinas pesadas recollidas nos estaleiros e espazos indus-
triais da contorna de Ferrol; ou outras composicións que incorpo-
ran todo o poder estético e evocador da palabra poética dramati-
zada ou palabra falada (en Linguas elementais) ou o contraste do 
piano atmosférico (en Olores perdidos). Unha obra que conta con 
Mónica de Nut e Ana Fernández. Déixaas sitúa a Mercedes Peón 
nunha exquisita  madurez creativa e compositiva. O seu formato 
ao vivo ofrece unha experiencia artística con tres posibilidades: 
Formato Trío, formato con colaboradorxs e formato con colabora-
dorxs + artistas convidados.

Dispoñible en tres formatos:
 M Formato Trío
 M Formato con voces líricas.
 M Formato con voces líricas e colaboradorxs

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/deixaas
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/deixaas
https://www.youtube.com/watch?v=7lyY_MrH8R4
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/deixaas
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/deixaas
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FICHA ARTÍSTICA
Quim Farinha: Violín
Pedro Pascual: Acordeón diatónico
Kin García: Contrabaixo
Duración: 75 minutos
Público: todos os públicos

 info  ver vídeo

TALABARTE
Fake
FOLK
Artista/banda
Neste proxecto únense tres músicos indispensables dentro 
da escena musical galega, o violín de Quim Farinha, o acordeón 
diatónico de Pedro Pascual e o contrabaixo de Kin García. Xuntos 
propoñen unha viaxe a través das músicas populares de Galicia 
e de outras latitudes. O repertorio complétase con composicións 
propias. Todo isto adobiado con distintos enfoques estéticos que 
van desde a linguaxe do jazz pasando polo tango ata a tradición 
musical europea. Estes músicos ofrécennos contemporaneidade 
e tradición xuntas nun concerto diferente, sen deixar de mover os 
pés nin deixar indiferentes os sentidos.

Formato especial:

Dominique Molard

Neste 2019 Talabarte disporán tamén dun concerto especial co 
percusionista bretón Dominique Molard, sólo par ocasións espe-
ciales.

Consultar disponibibilidade!

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/fake
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/fake
https://vimeo.com/194315942
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/fake
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/fake


PESDELÁN
FOLK
Artista/banda 
Pesdelán é moito máis que un grupo de música. Mediante a música 
en vivo e o ensino de bailes e xogos sinxelos ao público, pretende 
recuperar o espírito participativo das festas e integrar a todas as 
persoas sen importar a súa idade, condición física ou experiencia. 
Pesdelán xurde no 2008 da unión de reputados músicos, baila-
dores e mestres de coñecidas formacións musicais de Galicia e 
Portugal.

Na punta do pé external-link-alt
Trátase do primeiro traballo de Pesdelán, que ten un obxectivo moi 
claro coma o resto dos espectáculos do grupo: que o público baile! 
Unha das integrantes da formación animaranos a seguir os seus 
pasos, que nos explicará de forma sinxela e amena, para que todos 
e todas poidamos unirnos á festa. Acompáñana un grupo de gran-
des músicos e músicas que interpretarán as melodías para podelas 
bailar. O tempo pasará sen darnos conta mentres gozamos, rimos, 
bailamos e coñecemos as e os nosos novos compañeiros de baile. 

Este espectáculo pode incluír un obradoiro de baile antes do 
concerto-baile (opcional).

Na palma da man external-link-alt
Tras o éxito de Na Punta do Pé, o redor do baile de Galicia e Portu-
gal, e Entroidanzas, cunha escolma de bailes de Entroido do mundo, 
Pesdelán quere agasallarnos nesta nova proposta, cos bailes e 
danzas máis divertidos da Península Ibérica. Pai Paulino (Galicia), 
Galandún (Portugal) o Txulalai (País Vasco) son algúns dos nomes 
dos bailes que conforman este espectáculo, que como non podía 
ser doutro xeito, vai dirixido ao público familiar. Unha proposta 
divertida e saudabre coa que pasalo ben en familia, sen importar a 
idade, sen importar a túa forma física, porque o realmente impor-
tante non se ve, síntese.

FICHA ARTÍSTICA
Voz: Belén Tajes, mandolina: Xiao Berlai,  
percusión: Rubén Montes, acordeón: Roberto Grandal
Axudan a bailar: Mercedes Prieto ou Montse Rivera.
Duración: 55 minutos
Público: todos os públicos

 info 

www.culturactiva.org 

http://www.culturactiva.org/gl/artista/pesdelan
http://www.culturactiva.org/gl/artista/pesdelan
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/na-punta-do-pe
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/na-palma-da-man
http://www.culturactiva.org/gl/artista/pesdelan
http://www.culturactiva.org/
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FICHA ARTÍSTICA
Emilio Lois: gaita
Oli Xiráldez: frautas
Gustavo Couto: voz e tamboril
Sabela Galbán: voz e acordeón
Adrián Lareo: bombo e voz
Duración: 75 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

CARAPAUS
Déixao andar…
TRADICIONAL
Artista/banda
Carapaus é un grupo de música tradicional formado en Santiago 
de Compostela no 2010, integrado por Emilio Lois, gaiteiro da Baña; 
Oli Xiráldez (frautas); Gustavo Couto (voz e tamboril); Sabela Galbán 
(voz e acordeón) e Adrián Lareo (bombo e voz), gaiteiro e estudante 
de CAIM Gaita na EMAO.

Baixo a proclama Somos ghaiteiros, somos revolusionarios, 
Carapaus teima en amosar a música tradicional galega, así como 
fornecer con pezas de composición de fondo trazo tradicional o 
acervo cultural galego.

O espectáculo
O primeiro disco de Carapaus, Conservas de música tradicional 
(Casa de Tolos, Gondomar, 2012) contiña 10 temas tradicionais, como 
unha xota dos Campaneiros ou o Pezinho da Vila. Despois de perco-
rreren escenarios, amenizar torreiros e romarías do país, grava-
ron o seu segundo álbum, Déixao andar… no 2015. Un traballo que 
tenta amosar a riqueza da música tradicional galega ao longo de 13 
temas, entre eles pezas populares como a Foliada de Trabanca ou 
os pasodobres dos Portelas e de Manuel Viqueira, xunto a pezas de 
composición asinadas por Emilio Lois. Sons tradicionais que repro-
ducen coplas populares e outras que falan dos problemas do noso 
tempo, tecidas por Sabela Galbán e Gustavo Couto.

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/carapaus
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/carapaus
https://www.youtube.com/watch?v=Q6uFn0EbA4Q
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/carapaus
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FICHA ARTÍSTICA
Alonso Caxade: voz e acordeón
Manu Paino: trompeta e carilhom
Manu Espinho: bombardino
Xosé Tunhas: batería
Duración: 75 minutos
Público: familiar

 info  ver vídeo

CAXADE
E isto é o amor
INDIE-FOLK
Artista/banda

 DPremio Martín Códax 2016 na categoría de Folque

Caxade é o proxecto persoal de Alonso Caxade. Folk-pop cun arre-
cendo a música minimalista e a sons bucólico-pastorís da vella 
Europa. Música elegante, modesta e sinxela, surrealismo posmo-
derno e discurso reivindicativo, metafórico e irónico.

Caxade nace no último trimestre do 2012 como proxecto audio-
visual transgresor, coas videocreacións Dança dos Moscas, Gente 
Pota e Sr. Xorda (con Javier Antelo Seoane, Iria Pinheiro e Tánia 
Ameneiro). 

En novembro de 2013 edita no selo cooperativo Discos da Máquina 
o seu primeiro traballo discográfico A Dança dos Moscas coa banda 
formada por Manu Paino (trompeta e carilhom), Manu Espinho 
(bombardino), Xosé Tunhas (bateria) e o propio Alonso Caxade (voz 
e acordeón). Dous anos despois (decembro de 2015) sae á venda o 
DVD CD A Dança dos Moscas Ao Vivo gravado coa Banda de Música 
da Bandeira e, xa en 2016, o seu último traballo, E isto é o amor. 

O espectáculo
Segundo traballo de estudio e terceiro da discografía de Caxade, 
tendo en conta o DVD/CD gravado en directo coa Banda de Música 
da Bandeira. A canción E isto é o Amor é unha letra de Séchu Sende 
que Alonso Caxade musicou.

Un directo poderoso e envolvente que gusta por igual ao público 
indie e ao folkie e que non deixa a ninguén indiferente. A consolida-
ción dun son e dunha voz que insufla aires pop na música tradicional 
galega.

Desde 2018 inclúe a posibilidade de engadir á posta en escena 
unha escenografía e un atrezzo moi especiais, os elaborados por 
Leandro Lamas, coa súa particular estética, para o videoclip da 
canción que lle dá título ao disco, E isto é o amor.

Tamén dispoñible  

con banda de música!


http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/e-isto-e-o-amor
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/e-isto-e-o-amor
https://www.youtube.com/watch?v=0y1iQo4NJlw
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/e-isto-e-o-amor
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/e-isto-e-o-amor
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OS AMIGOS  
DOS MÚSICOS
Segundo Fogar
INDIE POP
Artista/banda
Os Amigos dos Músicos son un grupo de Ourense que fai e canta 
cancións en galego. Co seu primeiro disco (Os Amigos dos Músicos, 
Gran Derby Records, 2016) foron premiados como mellor grupo de 
pop nos Premios Martín Códax da Música e acadaron o nomea-
mento a mellor disco en galego nos Premios MIN de la Música Inde-
pendiente. Tamén, a gravación foi elixida como mellor disco en 
galego de 2016 pola revista Mondosonoro, que tamén os recoñe-
ceu no quinto lugar dos mellores discos do xénero folk/americana 
dese mesmo ano.

Dende a saída do disco, Os Amigos dos Músicos teñen percorrido 
os palcos de cidades e vilas galegas, así como de fóra do país, con 
concertos en Madrid, Bilbao, Donosti, Oviedo, Zaragoza, Valencia, 
en festivais como o Monkey Week de Sevilla, o Noroeste da Coruña 
ou o Atlantic Fest na Illa de Arousa, así como en ciclos como Os 
Xoves de Códax en Cambados.

O espectáculo
Segundo Fogar é un xeito de referirse a todos eses espazos e 
tempos que transitamos e ocupamos, moitas veces provisional-
mente, outras coa constancia dos que se senten na casa.

Únense de novo, neste segundo traballo, Jaime Mateo, Arcadio 
Nóvoa, Raúl Diz, Daniel Alonso, Druso Pedrouzo, Álvaro A. Rivera, 
e tamén Xurxo Brea, Rosa Lison, Septi e Marcos Paradelo, expe-
rimentados músicos que formaran parte de Niño y Pistola, Blood 
Filloas, O Sonoro Maxín, Annie Hall, Haecceidad ou Cinnamon Gun.

FICHA ARTÍSTICA
Jaime Mateo: batería e voces
Arcadio Nóvoa: guitarra e voces
Raúl Diz: guitarra e voces 
Daniel Alonso: guitarra e voces
Druso L. Pedrouzo: teclado e voces
Álvaro A. Rivera: baixo
Duración: 75 minutos

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/segundo-fogar
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/segundo-fogar
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/segundo-fogar
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/segundo-fogar
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/segundo-fogar
https://www.youtube.com/watch?v=vCO1oVcm2wg
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BANDA XANGAI
ROCK BRAVÚ
Artista/banda
A banda Xangai é moito máis que un grupo: colle prestado o alcume 
do tren que durante décadas uniu Galicia e Catalunya. Ese intercam-
bio humano, social, cultural e artístico entre o Atlántico e o Medite-
rráneo é o fío condutor dunha iniciativa única da que xa agromaron 
festivais poéticos ou formacións musicais e que viviu un dos seus 
puntos culminantes na celebración do 40º aniversario do Ateneu 
Nou Barris de Barcelona, o centro social máis antigo do Estado e 
que sempre contou cunha forte presenza da emigración galega.

Xúntanse nomes importantes da música galega, de bandas 
xermolo do movemento Bravú e posteriores como Os Diplomáti-
cos de Montealto (Xurxo Souto e Pulpiño Viascón), Os Papaquei-
xos (Xan Xove e Antón Díaz), Gharbanzo Neghro (Nacho), Dios Ke 
Te Crew (García), As Garotas de Ribeira (Sofía), A Magnifique Bande 
dos Home Sen Medo (Martiño Mato e Olivier Cano), etc.

O espectáculo
De vocación extremadamente festiva, os seus directos están 
cheos de referencias ás músicas que levan xeracións facendo 
bailar os torreiros do país, un directo pensado para o goce e o baile 
sen fin. Comboio de baile para os novos tempos, o xangai avanza 
cun único combustible: a emoción dos pasaxeiros. Dez músicos 
provenientes de grupos como os Tres Trebóns, os Papaqueixos, os 
Homes Sen Medo, o Jarbanzo Negro ou os Diplomáticos de Monte 
Alto. Alén de tal tsunami, nas diferentes paradas adoitan subir ao 
tren outros artistas de longo percorrido: Manolo Rivas, García MC, 
Lydia Bolboreta, As Garotas da Ribeira, Pinto de Herbón, Manolo 
Maseda, ou Vitor de Ginocha (rumbeiro do Porto Son, emigrante en 
Barcelona, que aprendeu os recortes do propio Peret).

Músicas diversas, patrimonio de tanta viaxe: da muiñeira á 
rumba e ao merengue. Punk, regueifa e hip-hop. Xangai, de aquí e 
de alá, tren marabilla que, tras dun ano de ruta, está se constituír 
como a gran orquestra de baile dos novos tempos.

FICHA ARTÍSTICA
Nacho López: guitarra e voz
Xurxo Souto: acordeón e voz
Richi Casás: saxo alto 
Tanja Haupt: saxofonista e artista circense
Xan Xove: gaita
María Balteira: trompeta
Olivier Cano: saxo barítono e frauta traveseira
Antón Diaz: baixo
Miguelón: batería
Martinho da Bandeira: saxo tenor
Duración: 90 min

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/proxecto-xangai
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/proxecto-xangai
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/proxecto-xangai
https://www.youtube.com/watch?v=9DjmDFGe1WU
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BOLBORETA
 Vuelo
FUSIÓN
Bolboreta é o proxecto musical de Lydia Botana, a perspectiva do mundo e da vida que ten ese verme 
que se arrastra, cambia despois de recapacitar e transformarse nun ser que agora voa e ve as cousas 
dende outro punto de vista. Lydia Botana leva toda a vida na música: pedagoga da linguaxe e educa-
ción musical, neste seu proxecto persoal pon voz, guitarra, piano e acordeón. Foi parte do conxunto 
poético-punk-rap Labregos do tempo dos Sputniks, como batería e acordeonista, e produce espec-
táculos didáctico-musicais para nenos como De aquí para alá (libro-disco con Edicións do Cumio). 
Colabora con La Pegatina, Xurxo Souto, Gogol Bordello, Manu Chao... Actualmente está a presen-
tar o seu primeiro disco LP, Vuelo (Kasba Music, 2017), cunha xira pola Península, Italia, e máis alá, 
chegando ao Xapón, e para o 2018 estará de novo dispoñible para contratación.

 info  ver vídeo

 info  ver vídeo

FANFARRIA TAQUIKARDIA
Café Bar Sovia 
FANFARRIA
Grupo de música extremo festeiro de repertorio taquicárdico, que vai das melodías balcánicas 
a coñecidas pezas da música clásica e do cine, pasando pola música tradicional galega e latina, 
achegándolle sempre o espírito necesario para o baile e a xoldra. A banda está integrada por 
instrumentos de vento-metal e percusións varias. A formación principal compóñena trompeta, 
clarinete, saxo alto, saxo tenor, trompa, trombón, tuba, caixa re-adornada, timbais e bombo-pra-
tos. Ninguén queda impasible e moito menos inmóbil co brutal espectáculo que ofrece este parti-
cular conxunto musical. Con eles un/ha pode saber cando comeza a música e a festa, pero non 
cando remata.

http://www.culturactiva.org/espectaculo.php%3Flang%3Dga%26id%3D125
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/vuelo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/vuelo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/vuelo
https://www.youtube.com/watch?v=LmOn3FG0WVk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cafe-bar-sovia
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cafe-bar-sovia
https://www.youtube.com/watch?v=Goae-B8EwI8
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/cafe-bar-sovia


MÚSICA DE RÚA

www.culturactiva.org

http://www.culturactiva.org


www.culturactiva.org 

BRASSICA RAPA
Brassica Rapa
MÚSICA DE RÚA 
Artista/banda
Brassica Rapa é un grupo de música popular nacido a finais do 2017 
buscando darlle unha volta ao concepto de charanga. Formado 
íntegramente por rapazas, tocando instrumentos de vento metal e 
percusión crean unha atmosfera alegre coa súa música, de reper-
torio coñecido e fresco, coa que a festa está asegurada. Dúas 
trompetas, dous trombóns, un saxo alto, unha tuba, unha caixa 
e un bombo compoñen o seu persoal, que pretende reivindicar a 
presencia da muller neste tipo de agrupacións a través da troula. 

O espectáculo
Brassica Rapa ofrecen un espectáculo moi variado que mestura 
música instrumental e vogal coa multipercusión. O seu repertorio 
vai de grandes éxitos do pop á música tradicional galega, pasando 
por temas máis jazz, música actual reivindicativa ou bandas sono-
ras de películas. Buscan sobre todo influencias das “brass band” 
neoiorquinas, pero tamén das “big bands” ou das charangas tradi-
cionais. As compoñentes veñen de distintos percorridos dentro do 
mundo da música, e de agrupacións coma Liska!, Banda Xangai, 
Timparrantela ou Biribirlocke.

FICHA ARTÍTICA
Andrea Pérez: saxofón
Catuxa Rodríguez: trompeta
María Balteira: trompeta
Paula López: trombón
Xiana Naval: trombón
Raquel Huete: tuba
Julia Sanchez-Biezma: caixa
Ainara Díaz: bombo
Duración: 75 minutos
Público: todos os públicos

 info

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/brassica-rapa
http://www.culturactiva.org/
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/brassica-rapa
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/brassica-rapa
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/brassica-rapa
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 info  ver vídeo

FANFARRIA TAQUIKARDIA
Música Taquikárdica 
MÚSICA DE RÚA
Grupo de música extremo festeiro de repertorio taquicárdico, que vai das melodías balcánicas 
a coñecidas pezas da música clásica e do cine, pasando pola música tradicional galega e latina, 
achegándolle sempre o espírito necesario para o baile e a xoldra. A banda está integrada por 
instrumentos de vento-metal e percusións varias. A formación principal compóñena trompeta, 
clarinete, saxo alto, saxo tenor, trompa, trombón, tuba, caixa re-adornada, timbais e bombo-pra-
tos. Ninguén queda impasible e moito menos inmóbil co brutal espectáculo que ofrece este parti-
cular conxunto musical. Con eles un/ha pode saber cando comeza a música e a festa, pero non 
cando remata.

OS BREGADIERS 
 Os Bregadiers
MÚSICA DE RÚA 
Artista/banda
Ritmos swing, jazz, rock&roll en todas as rúas a cargo de Os Bregadiers, experimentados músi-
cos galegos nunha formación que leva á rúa músicas doutras latitudes nunca antes escoitadas 
nas vilas e cidades galegas. Inspirados nas brass bands, fanfares, bandas gipsy, etc... os Brega-
diers son herdeiros desta tradición, cunha calidade musical e artística fóra de toda dúbida.

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/espectaculo.php%3Flang%3Dga%26id%3D125
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/musica-taquikardica
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/musica-taquikardica
https://www.youtube.com/watch?v=YBRA_eSmD70
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/musica-taquikardica
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/vuelo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/bregadiers
https://www.youtube.com/watch?v=L2t94V5KSxA
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 info  ver vídeo

OS FONDAOS DO PÍFARO 
Treboada 
Os Fondaos do Pífaro é un grupo de percusións tradícionais á moda das Treboadas do Baixo Miño 
e das formacións de bombos da rexión centro de Portugal. Doce instrumentos de percusión que 
se fan acompañar das ancestrais melodías do pífaro de canaveira ou da recentemente resucitada 
gaita de barquín asegún se trate de melodías dunha ou doutra beira do pai Miño.
O nomé é un xogo de palabras derivado da denominación das bandas de bombos do concello de 
Fundao “O Pífaro do Fundao”.

BLOQUINHO BRASILEIRO
Aperta* / Trópico de grelos** 
O bloquinho traballa en festas durante todo o ano (cabalgatas, festas de verán, festas patronais, 
festivais). O seu prato forte é o entroido, chegando a desfilar até 60 percusionistas, con vistosos 
traxes, acadando unha forte expectación dada a magnitude do son e o propio espectáculo visual, 
altamente contaxioso, que en si mesmo conforma esta colorista, xigantesca e dinámica festa 
móbil.

  *  info   ver vídeo **  info   ver vídeo

http://www.culturactiva.org/espectaculo.php%3Flang%3Dga%26id%3D125
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/treboada-cos-fondaos-do-pifaro
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/treboada-cos-fondaos-do-pifaro
https://www.youtube.com/watch?v=CWfPcVmFcmQ
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/treboada-cos-fondaos-do-pifaro
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/treboada-cos-fondaos-do-pifaro
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/bloquinho-brasileiro-con-aperta
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/bloquinho-brasileiro-con-tropico-de-grelos
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/bloquinho-brasileiro-con-aperta
https://www.youtube.com/watch?v=C-1hA17c9kk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/bloquinho-brasileiro-con-tropico-de-grelos
https://www.youtube.com/watch?v=SSFXFCfY17M
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 info  ver vídeo

PULPIÑO VIASCÓN
A musicleta 
MÚSICA DE RÚA 
A Musicleta transfórmase nun escenario a pedais adicado aos músicos, unha plataforma sobre 
rodas en movemento, onde poder presentar espectáculos musicais variados dende outra perspec-
tiva, coa idea de chegar a moitos recunchos e satisfacer a público de todas as idades.

Interpretarán pezas populares nun pasarrúas inesquecible, animando aos presentes 
a cantar e dar uns paseos. Un home orquestra con percusión, acordeón, serrucho e 
game boy fan da Musicleta unha festa na rúa animando as vilas con música e humor.

CÉ ORQUESTRA PANTASMA 
 Home Orquestra
Apoiándose na recuperación da figura do Home Orquestra, César Freiría, Cé Orquestra Pantasma 
convértese na fórmula perfecta para escapar do mundo por uns intres, deixándose levar, entregán-
dose por completo á festa. Porque iso é o que son os seus espectáculos: unha gran festa chea de 
forza, ritmo e fantasía onde o público deixa de ser espectador para se converter en protagonista.

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/espectaculo.php%3Flang%3Dga%26id%3D125
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/musicleta
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/musicleta
https://youtu.be/vUB2pWVAbgk
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/musicleta
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/home-orquestra
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/home-orquestra
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/home-orquestra
https://www.youtube.com/watch?v=BrRrLQNtMRM
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 info  ver vídeo

O CEGO
O cego na feira 
CANTARES DE CEGO
O Cego na Feira recrea as “actuacións” que facían estes personaxes polos pobos e aldeas galegas. 
Oli Xiráldez (Cego) e Gustavo Couto (Lazarillo), interpretan romances, crimes, mitos e historias da 
nosa tradición mais van un pouco máis lonxe. Aportan un toque de humor ao que foi este duro 
oficio, e crean novas historias con temas actuais que nunca pasan de moda; tales como a política, 
a nova emigración etc, pero sempre dende o punto de vista irónico e sarcástico da vida. Pensado 
para animación de rúa, feiras, festas e todo tipo de torreiros, onde ademais de coñecer como se 
comunicaban as novas antes da radio, televisión e internet; tamén haberá momento para cantar, 
bailar e brincar.

OS MONIFATES
 Os monifates
FOLK TRADICIONAL
Alberto Millán Betanzos e José Piñeiro Pérez son un dúo cunha ampla experiencia musical, formado 
por un músico e un artesán de instrumentos tradicionais que se encarga da confección dos instru-
mentos utilizados nas actuacións.

Os Monifates ofrecen animación versátil en formato acústico. Non precisan equipo de son nin 
palco, e o seu espectáculo está encamiñado a animar pequenas prazas, feiras, ou calquera tipo 
de evento onde preste escoitar un pouco de música tradicional, nun formato orixinal.

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/espectaculo.php%3Flang%3Dga%26id%3D125
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/o-cego-na-feira
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/o-cego-na-feira
https://youtu.be/benA_Go6hLo
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/o-cego-na-feira
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/os-monifates
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/os-monifates
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/os-monifates
https://youtu.be/99L_POhIxBY
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VERMÚ GALEG0
 Vermú Galego 2019
FUSIÓN
O espectáculo
O Vermú Galego conserva o espírito da Verbena Galega adaptada ao formato das sesións vermú. 
Este espectáculo ofrece ao público tres horas de música e baile co denominador común da lingua 
galega e coa fusión da festa tradicional e moderna a un tempo. Unha explosión musical para as 
sesións vermú do país. O Vermú Galego é unha proposta centrada nas novas músicas que se 
están facendo en Galicia, con formatos moi adaptables e cunha forte pegada nas músicas popu-
lares galegas (tadicional-Folque) así como na adaptación de ritmos foráneos ao repertorio galego 
(ritmos latinos, mestizaxe, pachanga, etc) nun espectáculo que chega a todos os públicos (Fami-
liar, adulto…) por igual.

 info 

VERBENA GALEGA
Verbena Galega 2019 
VERBENA
A Verbena Galega de sempre, pero coma nunca a viches. Ese é o espírito deste espectáculo que 
lle ofrece ao público máis de cinco horas de música e baile en galego. Unha explosión de música, 
humor e risa no campo da festa. Trátase, dunha revisión do concepto actual de verbena para 
crear unha proposta única centrada, por un lado, na música de baile tradicional e, polo outro lado, 
na música de baile máis moderna e mestiza: ritmos latinos, pachanga, cumbia, reggae, etc. E 
todo coa opción de seren complementadas con diversas actividades para público familiar que, de 
seguro, encherán de cor calquera festa en Galicia que queira innovar e diferenciarse das demais. 

Ademais, é posible contar con espectáculos que ofrezan unha alternativa lúdica para público 
familiar en torno ao circo, ao clown, ao humor, etc. No fondo é a Verbena de sempre, revisada e 
feita a medida para calquera vila.

 info  ver vídeo

http://www.culturactiva.org/espectaculo.php%3Flang%3Dga%26id%3D125
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/vermu-galego
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/vermu-galego
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/vermu-galego
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/verbena-galega
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/verbena-galega
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/verbena-galega
http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/verbena-galega
https://vimeo.com/80252964
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