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CULTURACTIVA
PRODUCIÓNS
Rosalía

SELECCIONADA EN FETEN 2021
DIRECCIÓN: FINA CALLEJA
ELENCO: ROCÍO GONZÁLEZ
		CRISTINA COLLAZO

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Dende Culturactiva achegamos a unha Rosalía nena,
unha nena alegre que cantaba e xogaba, que lía e comía chocolate. Esta Rosalía vive no lugar onde medran
as poetas: entre a rebeldía, as lecturas, a curiosidade, o
xogo e as cancións con rimas e sen autor.
Un dos espectáculos do momento con máis de 70 funcións dende a súa estrea, unha peza que xa é un imprescindible do teatro familiar galego.

BAOBAB

Ás para Álex
DIRECCIÓN: ÓSCAR FERREIRA
ELENCO: CORA VELASCO
		XOSE ESPERANTE

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Ás para Álex é unha desas pezas que só a sensibilidade e calidade de Baobab Teatro poden crear. Un novo
fito dunha das máis destacadas compañías do teatro
familiar galego.
Álex é un neno de 8 anos cunha incrible vitalidade
que, de repente, comeza a atoparse sen forzas e cae
enfermo. Na obra veremos como coa axuda de Laura
atopa forzas para loitar.

PEDRAS DE
CARTÓN
Quixote

PREMIO DO FESTIVAL DE TEATRO
CLÁSICO DE ALMAGRO 2021
DIRECCIÓN: LAURA SARASOLA
ELENCO: JUAN RODRÍGUEZ
		PABLO SÁNCHEZ

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Pedras de Cartón acomete o seu segundo clásico e a
súa segunda obra abordando a novela máis importante da lingua española.
Un fermoso e divertido Quixote cunha estética inspirada no pallaso clásico (de Fellini) e con achegamentos
dende o clown. Afrontamos as escenas máis icónicas
da novela, da relación antagónica entre Quixote e o
seu escudeiro Sancho.

PÍSCORE

Concerto con fusión
PREMIO DO PÚBLICO FESTACLOWN 2019.
ESPECTÁCULO GALEGO MELLOR VALORADO DOMINGOS DO PRINCIPAL 2020
DIRECCIÓN: FRAN REI
ELENCO: PEPE VARELA
		DIEGO ROSAL
		FÉLIX RODRÍGUEZ
		PABLO CABANELAS

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 55’

+ INFO

VÍDEO

Piscore estreará a finais de ano a súa terceira produción, máis ambiciosa e divertida que nunca. Ata entón
mantendo a anterior e exitosa liña de traballo Concerto
con Fusión é unha festa na que pasamos por diferentes estilos musicais: música latina, rock & roll, reggae,
pop ou música disco.
Un espectáculo que supón un seguro de calidade, ritmo e gargalladas en calquera programación.

CIRCO CHOSCO
Oh-Pera

GAÑADORES DO CERTAME INTERGALÁCTICO
DO FESTACLOWN 2021
DIRECCIÓN: ARITZA RODRÍGUEZ
ELENCO: ARIÑE AZKUE
		ÓSCAR PÁEZ

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Circo Chosco dirixidos por Artitza Rodríguez dan un tremendo paso adiante na súa linguaxe circense. Unha das
mellores compañías novas do noso circo que se gradúa
cun espectáculo adulto repleto de calidade e delicadeza.
Un show con acrobacias, danza, movementos, equilibrios cunha posta en escena orixinal e diferente que
non esquece o humor habitual da compañía.

MAGO TETO
As nosas letras
ELENCO: HÉCTOR GUERRA

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: MAXIA
DURACIÓN: 70’

+ INFO

VÍDEO

Unha unión da maxia e as letras para ilusionar e divulgar co galego.
O Mago Teto achéganos un espectáculo con incribles
números de maxia de creación propia sobre moitas
das principais figuras e feitos da literatura galega.
Unha orixinal e sorprendente proposta con ilusión sobre figuras como Rosalía, Cunqueiro, a Xeración Nós,
Vicente Risco ou Vidal Bolaño.

PEDRAS DE
CARTÓN

Lázaro de Tormes
MENCIÓN ESPECIAL DO XURADO NO FESTIVAL
DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO 2020
DIRECCIÓN: PABLO SÁNCHEZ
		

LAURA SARASOLA

ELENCO: XOSÉ MANUEL ESPERANTE
		XOSÉ VILARELLE
		JUAN RODRÍGUEZ

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Pedras de Cartón é a nova compañía de Juan Rodríguez
(Caramuxo Teatro). Creada coa idea de actualizar a linguaxe dos clásicos e levalas ao teatro contemporáneo
debutamos coa historia do Lazarillo de Tormes contada
por primeira vez con máscaras e sen palabras.
Unha delicia de posta en escena para un clásico de obrigado cumprimento nos currículos e nas propias vidas.

VELLA ESCOLA
Ópera Break’s
ELENCO: ESPERANZA MARA
		

E ARTISTAS DO COLECTIVO VELLA ESCOLA

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: OUTROS
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

A Vella Escola e a soprano Esperanza Mara unen forzas
para crear unha proposta única dentro da cultura galega.
Rap, Beatbox, Picadiscos e Breakdance mesturadas coa
impresionante voz da cantante de ópera Esperanza Mara.
Unha proposta chea de ritmo, orixinalidade e momentos
dunha gran plasticidade musical e física.

TIRANDO A GRANDE
familiar - estado

DEABRUBELTZAK
Symfeuny
GAÑADOR DO PREMIO MAX
A MELLOR ESPECTÁCULO
DE RÚA DA EDICIÓN 2021

FAMILIAR
ESTILO: PASARRÚAS
DURACIÓN: 45’

+ INFO

VÍDEO

Deabru Beltzak celebran os seus 20 anos como
compañía gañando o seu primeiro MAX cun incrible espectáculo cheo de lume, música, ritmo trepidante e momentos inesquecibles.

BORJA
YTUQUEPINTAS
Jojo

PREMIO FETEN 2015 POLO ESPECTÁCULO
SUEÑOS DE ARENA
DIRECCIÓN: BORJA GONZÁLEZ
ELENCO: BORJA GONZÁLEZ
		ALBERTO MUNILLA
		ROC SALA

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Jojo é unha fábula que conta a historia do primeiro orangután que foi rescatado do seu cativerio, e que significou o
inicio do proxecto internacional Animal Rescue.
A través da poesía visual da arte con area e do relato musical, esta obra de monicreques fálanos do ecosistema e o
seu fráxil equilibrio.
Unha fermosa e vistosa historia contada con música e debuxo con area.

CHISGARABÍS &
KANBAHIOTA
La Rueda

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Un berro de liberdade, unha chamada a derrotar a
apatía, unha necesidade de espertar. E ninguén mellor
que artistas do circo para demostrar que voar e soñar
é posible. Só hai que atreverse a dar un salto mortal.

VOL’E TEMPS
DistanS
PREMIO FETEN 2019
PREMIO LORCA ESPECTÁCULO DE CIRCO 2019
PREMIOS PACA MELLOR DIRECCCIÓN, MELLOR POSTA
EN ESCEA E MELLOR ARTISTA MASCULINO
DIRECCIÓN: VOL’E TEMPS
ELENCO: SARA ORTIZ
		

ALBERT MONCUNIL FERRER

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

DistanS é o espectáculo de 2019 e 2020 do circo español. Unha gran peza con multitude de premios e mencións que pasou polas mellores programacións.
Un espectáculo imprescindible que destaca pola súa
excelencia, excelencia técnica, escenográfica, acrobática, humorística… un espectáculo que é unha verdadeira delicia e non te podes perder.

COL.LECTIU
F.R.E.N.E.T.I.C
Save The Temazo
MELLOR ARTISTA DE CIRCO NOS PREMIOS
VALENCIANOS DE ARTES ESCÉNICAS 2020
DIRECCIÓN: JIMENA CAVALLETTI
ELENCO: GONZALO SANTAMARÍA, JIMENA CAVALLETTI,
		

MARILÉN RIBOT, RAUL GARCÍA,

		

SUSO IVERNON E MATÍAS MARRÉ

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Un dos proxectos estrela nacidos no ano da Covid. Un tremendamente divertido, atrevido e sorprendente espectáculo.
Este proxecto mestura ficción, realidade e circo. Trapecio
voante, roda Cyr, danza vertical, o salto á piscina máis pequena do mundo, equilibrio sobre botellas e manipulación
de obxectos son algúns dos elementos principais desta
creación, que ten á música como motor e fío condutor.

ADRIÁN CONDE
Recuerdos

PREMIO DO CAMPEONATO LATINOAMERICANO FISN 2017
PREMIO DO CAMPEONATO DO MUNDO DE MAXIA 2014
SELECCIONADO EN FETEN 2021
DIRECCIÓN: PEP VILA
ELENCO: ADRIÁN CONDE

INFANTIL
ESTILO: MAXIA
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Marcelino ábrenos a porta do seu universo, un mundo máxico cheo de estanterías e caixóns repletos de cousas bonitas e
lembranzas que non quere perder. RECUERDOS é un espectáculo onde o guión ofrece diferentes lecturas, según quen
o estea vendo: para a cativada, é unha aprendizaxe global sobre os recordos, que son e como inflúen nas nosas emocións
e o problema que implica reprimilas e ocultalas, porque os
nosos comportamentos están asociados ás lembranzas.

ROLABOLA
Rock Cirk

PREMIO NACIONAL DE CIRCO 2017
DIRECCIÓN: MINER MONTELL
ELENCO: RUBÉN BARROSO, IÑAKI ERDOCIA,
		

JUAN ANTONIO PARRA ZURITA “ZURI”,

		

MARÍA MUÑOZ E ALFONSO DE LA POLA

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Rock Cirk preséntannos un espectáculo circense aderezado con punteos de guitarra eléctrica, redobres de batería estrambóticos, desgarbados voos, equilibrios esperpénticos e
melenas ao aire que se desenvolve nunha peculiar estrutura aérea autónoma. Un rechamante cadro de personaxes roqueiros capaces de seducir a calquera tipo de público na que
se coa un peculiar “home tirachinas” que será disparado ante
a mirada atenta do respectable.

IMAGINART
Clownbatientes
PREMIO MORETTI DE TEATRO 2019
SELECCIONADO EN FERIA DE TEATRO CIUDAD RODRIGO 2019
DIRECCIÓN: CRUZ GARCÍA CASADO
ELENCO: VIRGINIA URDIALES
		ALFONSO PEÑA

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Clown e videomapping únense para lanzar unha mensaxe optimista sobre a natureza humana.

CÍA MALABO
Karpaty

SELECCIONADO NA FEIRA DE TEATRO
DE CIUDAD RODRIGO 2021
ELENCO: MARISA IBÁÑEZ
		ALBA BLANCO
		SERGIO CHAVES
		XAVI CASTELLÓ

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

Todo comeza en Karpaty Cirqué, un vello e prestixioso
circo ruso. Tras anos de éxito, estalan guerras, epidemias, falta de amor...deixando ao circo na decandencia. Os supervivintes do circo emprenden unha lviaxe
na procura dun lugar onde realizar o seu soño: volver a
mostrar a súa arte ao público.

DEABRUBELTZAK
Les Tambours de Feu

FAMILIAR
ESTILO: PASARRÚAS
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Un espectáculo que xa é un verdadeiro clásico
no mundo dos pasarrúas. Pirotecnia, percusión e
unha inquietante posta en escena para conformar
un espectáculo pleno de enerxía.

TIRANDO A GRANDE
adulto - galicia

CULTURACTIVA
PRODUCIÓNS
As Alumnas
DIRECCIÓN: FINA CALLEJA
ELENCO: ANABELL GAGO
		MÓNICA CAMAÑO

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 70’

+ INFO

Un espectáculo sobre xustiza social, memoria histórica,
igualdade e resiliencia. Un fermoso artefacto escénico
creado por Paula Carballeira e dirixido por Fina Calleja.
Mónica Camaño e Anabell Gago atopanse no pasamento da súa mestra, María Barbeito, e conducénnos por
unha senda emocional que arrinca desde que se coñecen na escola antes da Guerra Civil ata os anos 70.

CULTURACTIVA
PRODUCIÓNS
Conexión Pingüín
DIRECCIÓN: MARCOS ORSI
ELENCO: LUIS IGLESIA
		MARCOS ORSI

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 70’

+ INFO

VÍDEO

Unha reflexión cómica sobre a incomunicación na era da
comunicación. Unha comedia sobre a incomunicación entre os seres humanos. Este mal fai estragos todo os días e
a todas horas, na casa, coa familia, no tráfico, no traballo…
Estamos na súper era tecnolóxica, da conexión inmediata,
mais nunca estivemos tan lonxe entre as persoas.
Luis Iglesia e Marcos Orsi interpretan un divertídisimo texto
de José Prieto nunha peza que nos vai facer rir a esgalla.

REBORDELOS
Liberto

PREMIO MARÍA CASARES 2020 A MELLOR ACTRIZ PROTAGONISTA
(ROCÍO GONZÁLEZ) E MÚSICA ORIXINAL (LUCÍA ALDAO). 8 NOMINACIÓNS
FINALISTA AOS PREMIOS MAX 2015 NA CATEGORÍA DE AUTORÍA REVELACIÓN
PREMIO BUTACA 2014 NA CATEGORÍA DE TEXTO TEATRALVELACIÓN
DIRECCIÓN: TAMARA CANOSA
ELENCO: CRIS IGLESIAS, ROCÍO GONZÁLEZ,
		LUCÍA ALDAO

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 70’

+ INFO

VÍDEO

Nominada a 8 categorías dos Premios María Casares 2020 e
gañadora a Mellor Actriz Protagonista (Rocío González) e Mellor Música (Lucía Aldao). Liberto parte do premiado texto de
Gemma Brió (Premio Butaca e Finalista nos Max) que Rebordelos leva a escena co resultado dunha obra imprescincible.
Liberto trasládanos a unha sala de espera na que riremos,
choraremos e tomaremos algunhas das decisións máis importantes das nosas vidas.

MERCEDES PEÓN
Osmose

PREMIO NACIONAL DA CULTURA GALEGA
ARTISTA DO ANO PARA FOLKWORD
ARTISTA TOP TEN NA REVISTA SONGLINES
ELENCO: MERCEDES PEÓN
		LAURA ITURRALDE

ADULTO
ESTILO: PERFORMANCE + VÍDEO CREACIÓN + ELECTRÓNICA
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

Osmose dilúe os límites binarios entre a música e a performance. Unha peza atravesada pola obra Nación de Margarita Ledo, en diálogo coa intervención audiovisual e dirección escénica de Peque Varela e co traballo lumínico de
Laura Iturralde.

BARROSANTA
Ragazzo

DIRECCIÓN: XAVIER CASTIÑEIRA
ELENCO: ANXO OUTUMURO

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 70’

+ INFO

Un texto de Lali Álvarez dirixido por Xavier Castiñeira (Butacazero) con Anxo Outumuro. Ragazzo é unha historia real
con nome e apelidos: Carlo Giuliani; un xoven activista italiano de 23 anos, asasinado a mans da policía o 20 de xullo de
2001 nunha manifestación contra o cumio do G8 en Xénova.
Ragazzo é unha oda á xuventude e á liberdade, un grito á
vida, á dignificación das historias personais e unha reivindicación da memoria colectiva.

ISABEL RISCO
Bravas

PREMIO FETEGA CARBALLIÑO Á MELLOR ACTRIZ 2015
PREMIO MESTRE MATEO 2013 Á MELLOR INTERPRETACIÓN
FEMENINA DE REPARTO
III PREMIO LUÍSA VILLALTA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
DIRECCIÓN: FRAN REI
ELENCO: ISABEL RISCO

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 80’

+ INFO

Bravas é unha produción teatral sobre mulleres sen medo,
mulleres que forman parte dun clan que elas mesmas paren, amamantan, manteñen, constrúen cós alicerces da rebeldía, da rebelión, da ilusión, da valentía, da xustiza social,
da empatía, da humanidade.
Isabel Risco dá un paso adiante tras o éxito de Nabiza Girl cun
espectáculo que combina o humor e o teatro con grandes textos de Paula Carballeia, Clara Gayo, Roi Vidal e Xurxo Barcala.

TIRANDO A GRANDE
adulto - estado

YLLANA
Greenpiss

PREMIO MAX DAS ARTES ESCÉNICAS 2019 AO MELLOR
ESPECTÁCULO MUSICAL POR THE OPERA LOCOS
PREMIO DO PÚBLICO NA MOSTRA DE TEATRO
DE CANGAS 2020 POR THE PRIMITALS
DIRECCIÓN: YLLANA
ELENCO: FIDEL FERNÁNDEZ, LUIS CAO
		

JUANFRAN DORADO, JONY ELÍAS

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 90’

+ INFO

VÍDEO

GREENPISS, o último show de Yllana, é unha divertidísima sátira sobre a ecoloxía e o futuro da humanidade.
Un desenfreo ECO-ILÓXICO.
O quecemento global, o uso abusivo dos plásticos, o exterminio de miles de especies animais, o consumismo
desenfreado e a posible desaparición da nosa propia especie, son algúns dos temas que abordará Yllana, co seu
particular e corrosivo humor no seu novo espectáculo.

YLLANA

Maestrissimo
(Pagagnini 2)
PREMIO MAX DAS ARTES ESCÉNICAS 2019 AO MELLOR
ESPECTÁCULO MUSICAL POR THE OPERA LOCOS
PREMIO DO PÚBLICO NA MOSTRA DE TEATRO
DE CANGAS 2020 POR THE PRIMITALS
DIRECCIÓN: YLLANA
ELENCO: EDUARDO ORTEGA, JORGE FOURNADJIEV
		

ISAAC M. PULET, JORGE GUILLÉN “STRAD”

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 75’

+ INFO

VÍDEO

Pagagnini foi un dos máis incribles espectáculos dos últimos anos, por fin Yllana retoma a fórmula para facer unha
segunda parte. Maestrissimo é un espectáculo «allegro e
molto vivace» no que se amosan as aventuras e desventuras dun cuarteto de cordas do Barroco e o Neoclasicismo.
Maestrissimo deleitará ao público cunha coidadísima estética e divertidísimas personaxes repasando os momentos
cumbre da música clásica.

LEO BASSI
Yo Mussolini
ELENCO: LEO BASSI

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 65’

+ INFO

Leo Bassi achéganos o seu mellor espectáculo dos últimos
anos. Bassi volve posicionarse fronte á extrema dereita cun
espectáculo nado do auxe en todo o mundo da vella ideoloxía fascista. Un desafío directo á xente que ten loitado sempre por unha vida máis solidaria e humanista.
Yo, Mussolini é unha peza pensada para xerar optimismo e
dar ao público que sae do teatro gañas de resistir, ou, mellor,
“risistir!” con intelixencia á intolerancia.

OKIDOK
Slip Inside

PREMIO DA FERIA MUNDIAL FESTIVAL DU CIRQUE DE DEMAIN. PARÍS, 2003
PREMIO CHARLIE RIVEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS. COPENHAGUE, 2006
GRAN PREMIO DO XURADO FESTIVAL DE CLOWN DE MILÁN. 2009
PREMIO FESTIVAL DESDE DEVOS DEL HUMOUR. 2014

ELENCO: XAVIER BOUVIER
		BENOÎT DEVOS

ADULTO
ESTILO: CLOWN
DURACIÓN: 70’

+ INFO

VÍDEO

Somos especialistas en risas, e podemos asegurar que poucas veces rimos tanto e tan ben como
con este show.
Talento en estado puro, o mellor da acrobacia, a
esencia do mimo, a beleza da danza; resumindo,
a poesía bruta dos anos gloriosos do music-hall.
Unha hora de risas, sen palabras e sen parada.

MAR NUESTRO
Mar Nuestro
DIRECCIÓN: SALVA ROCHER
ELENCO: ÁLVARO LÓPEZ
		MELODÍA GARCÍA

ADULTO
ESTILO: DANZA
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

Unha peza de calidade que forma parte dun proxecto global que consiste nun documental, unha exposición e nesta obra de teatro. A proposta pode facerse global ou cada
peza de xeito independente.
A danza e a música farán vivir ao público a experiencia das
persoas que migran e atravesaron o Mediterráneo a través
de catro actos que representan a viaxe, a chegada, o choque cultural e o desarraigamento.

LAS ANSIADAS
PRODUCCIONES
& EL VODEVIL
Redes

DIRECCIÓN: JOSÉ PIRIS PEREDA
ELENCO: JOSE LUIS MONTIEL CHAVES

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

Redes é un exercicio de teatro xestual ao máximo
nivel. Desde o movemento, a comedia e o audiovisual Ansiadas Producciones achegan unha proposta realmente interesante sobre o modo no que
estamos conectadas.

JOAN ESTRADER
Meloncolia

FINALISTA DO FESTIVAL TALENT MADRID

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

Un espectáculo surrealista cargado de xogos de
palabras onde o disparate, o humor e o absurdo
comparten a mesma mesa para transportar ao público a un estado “meloncólico”. Joan Estrader é
un dos xenios do humor absurdo coñecido por ser
parte de Pez en Raya, de crear espectáculos como
Mr Kebab e de levar 30 anos facendo rir desde a intelixencia e a sensibilidade máis estupidas.

PEPE VIYUELA
Encerrona
ELENCO: PEPE VIYUELA

ADULTO
ESTILO: CLOWN
DURACIÓN: 75’

+ INFO

VÍDEO

As verdadeiras obras de arte nunca pasan de moda e seguen
conservando toda a súa forza co paso dos anos.
Encerrona é unha obra de arte que xa forma parte historia do
humor no estado español, nunca pasará de moda e segue sendo tan impresionante como o primeiro día.
O gran mestre Pepe Viyuela lévanos a hora e media de risas,
golpes, malentendidos e solucións inesperadas cun espectáculo de enorme calidade ao nivel cos mellores clowns do mundo.

IMAGINART
Senda

MELLOR ESPECTÁCULO DE RÚA 2020
NA FEIRA DE TEATRO DE CIUDAD RODRIGO
PREMIO MORETTI DE TEATRO 2019
ELENCO: VIRGINIA URDIALES

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 55’

+ INFO

VÍDEO

Imaginart é unha compañía que mestura de forma única disciplinas como o mapping, o clown e
o teatro.
Neste caso propoñen un delicioso espectáculo
sobre o amor facendo mapping sobre unha caravana premiado en Ciudad Rodrigo.

TIRANDO A PEQUENO
familiar - galicia

TIRANDO A PEQUENO
familiar - galicia
circo

CIRCO CHOSCO
Oh-Pera

GAÑADORES DO CERTAME INTERGALÁCTICO
DO FESTACLOWN 2021
DIRECCIÓN: ARITZA RODRÍGUEZ
ELENCO: ARIÑE AZKUE
		ÓSCAR PÁEZ

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Circo Chosco dirixidos por Artitza Rodríguez dan un tremendo paso adiante na súa linguaxe circense. Unha das
mellores compañías novas do noso circo que se gradúa
cun espectáculo adulto repleto de calidade e delicadeza.
Un show con acrobacias, danza, movementos, equilibrios cunha posta en escena orixinal e diferente que
non esquece o humor habitual da compañía.

BOZA

Malabarabilidades

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Presentamos un auténtico portento do circo
clásico e os malabares. Fran Boza estrea o seu
primeiro espectáculo e vaite deixar abraiado
pola súa calidade técnica.
Presentamos ao auténtico rei dos malabares!

SUMA
Ikigai

PREMIO DO PÚBLICO NO FESTACLOWN 2020

DIRECCIÓN: GONZALO GUERREIRO
ELENCO: SUE MORENO
ELENCO: MARIA MOVE

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Xogo, imaxinación, acrobacia aérea e opera cantada en directo nun espectáculo de danza-circo
360º dirixido por Gonçalo Guerreiro.

MUU

Crunch
ELENCO: DANIEL BLANCO
		ÓSCAR PÁEZ

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Novo circo, clown, malabares diarios para chegar
a fin de mes, saltos mortais, golpes e caídas para
un espectáculo todoterreo. Os nosos superheroes
Spunk e Scrunch aseguran unha boa captura de
gargalladas. Non poden garantir nada máis, pero
tal como está o conto isto xa parece bastante.

ASSIRCÓPATAS
Abracadaver
ELENCO: DANI BLANCO

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Volve Rogelio, cun espectáculo realmente creativo. Unha cura colectiva para perder o medo. Unha
terapia de choque. Cos números de circo máis terroríficos que xamais se viron e que nos porán os
pelos de punta. Malabares, faquirismo, acordeón,
equilibrios e moitas sorpresas máis non aptas
para cardíacos.

DESASTRONAUTS
Máis Alto Aínda
ELENCO: RAQUEL VEGANZONES
		GIRISHO GORDON

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 45’

+ INFO

VÍDEO

Dende cordas aéreas dobres ata un
hula-hoop de lume para chegar a un
incrible e emocionante número aéreo
de voo único en Galicia. Desastronauts
son a mellor compañía aérea galega.

ROGELIO

+ INFO
VÍDEO

Maxia, escapismo e humor son os materiais dun pallaso que non ten moito filtro e que precisa do público como elemento do espectáculo.

CIRKOTE

+ INFO

Circo de rúa e teatro, malabares e humor, sobre todo
moito humor. O clásico e ben feito espectáculo de circo de rúa que todo artista debe ter en carteira.

ISLA
LETRISKA
+ INFO
VÍDEO

Isla Le Triska combina disciplinas de Novo Circo e
clown con excentricidades e xogos co público.

RISCANDO
O CEO
+ INFO
VÍDEO

Inspirado no Principiño Óscar Paez presenta un espectáculo próximo e moi visual que fai que o público
viaxe co perigo e a risa.

A CORDA

+ INFO
VÍDEO

Ser protagonistas dos nosos propios soños fai que ás veces parezamos un pouco tolas e neste espectáculo de circo e clown
veremos a parte máis divertida de ir a contracorrente.

PATTY
DIPHUSA

+ INFO
VÍDEO

Patty Diphusa é unha Hartista, con h maiúscula. E vén
traernos un pouco de Harte, e moito de Hamor
Esta pequena gran Hartista mostrará moitas habilidades:
bailando, trepando, inchando globos e incuso meténdose
dentro deles!!!

SUE MORENO

+ INFO
VÍDEO

Técnicas aéreas de circo, cancións, teatro físico e moito humor
acompañan un espectáculo sobre as dificultades da conciliación para unha muller con fillas pequenas.

ÁNXELA BLANCO

+ INFO
VÍDEO

Ánxela Blanco é unha baliarina e artista de circo galega con
ampla experiencia en compañías como Elefante Elegante
ou o CDG entre outras.
Como artista individual desenvolve proxectos tan orixinais e
atractivos como Voo, unha proposta cunha estrutura única
que mestura de danza, circo e acrobacias.

TIRANDO A PEQUENO
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TROULA
O Dentista
ELENCO: DIEGO ROCA

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: PASARRÚAS
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Un fantástico espectáculo cunha estética balcánica e de época moi conseguida, conta con versión con e sen paradas
e números moi orixinais e variados coa
garantía do bo facer de Troula creando
pasarrúas.
Poñede os dentes a cuberto!

CATROPÉS
Animacreques
ELENCO: ÁNXELA BLANCO
		VANESSA RIVAS

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: PASARRÚAS
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

A partir da técnica circense dos zancos e o
virtuosismo da danza, xorde esta proposta de
animación e intervención na rúa.

TIRANDO A PEQUENO
familiar - galicia
teatro

CULTURACTIVA
PRODUCIÓNS
Desconcerto
DIRECCIÓN: MARCOS ORSI
ELENCO: FRAN REI
		FÉLIX RODRÍGUEZ

INFANTIL
ESTILO: TEATRO FAMILIAR
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

DESCONCERTO é un espectáculo cómico sobre a música culta posto en escena por Félix Rodríguez e Fran
Rei e dirixido por Marcos Orsi.
Coa orquestra a piques de comezar e o público preparado para gozar, os intérpretes vense na obriga de
improvisar. A partir deste aloucado punto de partida,
o programa vai avanzando e vaise executando con
contínuos atrancos cómicos.

BANDULLO
AZUL

Mestre Ma non Troppo
DIRECCIÓN: FRAN AMEIXEIRAS
ELENCO: FRAN CAMPOS

INFANTIL
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Fran Campos e Fran Ameixeiras presentan a súa
nova obra. Un tratado sobre o fracaso e a presión
á que sometemos ás nosas crianzas na procura
do éxito.
O noso protagonista vive recluído coa compaña
do seu asistente de voz e vive unha existencia tan
lamentable como divertida.

TRIO DETRÉS
Máis Ritmo
DIRECCIÓN: FRAN REI
ELENCO: FÉLIX RODRÍGUEZ
		OLIVIER CANO
		ÓSCAR PRIETO

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: TEATRO MUSICAL
DURACIÓN: 60’

+ INFO

Trío Detrés presenta un espectáculo versátil que pode
presentarse estático ou en formato itinerante en 3 paradas.
A música e o ritmo son os protagonistas, mesturados con
rutinas e gags cómicos para todos os públicos.
Temas propios, versións de cancións populares, divertidos
arranxos para un programa que transita por todos os
estilos: latino, clásico, jazz, swing, bandas sonoras…

TIRANDO A PEQUENO
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DANI GARCÍA
Gadalka
ELENCO: DANI GARCÍA

INFANTIL
ESTILO: MAXIA

+ INFO

VÍDEO

Gadalka é unha incrible cabina como as dos videntes e autómatas das feiras clásicas onde atoparás
unha máxica sorpresa. Maxia de preto no primeiro espectáculo de rúa 100% covid-free. En Gadalka
Dani García crea un espazo único no que poder
ver tres asombrosos números de maxia realizados
por un fascinante personaxe. Achégate e descubre Gadalka!

MAGO TETO
Rock & Magic

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: MAXIA
DURACIÓN: 70’

+ INFO

O novo show dun mago dunha tremenda e contrastada calidade. Un show que mestura as dúas
principais pasións de Teto: o rock e a maxia.
Era cuestión de tempo unilas e sumar ao seu repertorio un espectáculo cargado de ilusións, ritmo, humor e moita moita moita tralla.

MAGO TETO
Alquimia

+ INFO
VÍDEO

Máxia teatralizada e cargada de humor nun coidado
espectáculo onde atopar a Pedra Filosofal vai ser a
escusa para unha grande aventura.

O Camiño do Afiador

+ INFO
VÍDEO

Un espectáculo contado a través do Camiño, dos Camiños de Santiago polos que os afiadores saían de Galicia para afiar e espallar a cultura galega polo mundo.

Tolemaxias

+ INFO

O espectáculo máis clásico do Mago Teto. Unha proposta viva e cambiante adaptada a cada espazo e público
no que Teto pon en escena os seus mellore números.

As nosas letras

+ INFO
VÍDEO

Unha unión da maxia e as letras para ilusionar e divulgar co galego. Un espectáculo que referencia a través
da maxia ás principais obras da lingua galega dun xeito realmente anovador e divertido. Rosalía, Curros, Risco, Casares, Castelao e moitas outras figuras da nosa
literatura desfilan maxicamente por este espectáculo.

DANI GARCÍA
TIN

+ INFO
VÍDEO

Non hai imposibles que se resistan a unha persoa enxeñosa,
pois unha simple idea en mans de quen non se rende pode
cambiar o mundo.

Don Gelatti

+ INFO
VÍDEO

Dani García celebra o décimo aniversario do xeadeiro
máis coñecido de Galicia cunha actualización deste
emblematico show.

TIRANDO A PEQUENO
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DIÁSPORA
O Peirao

ELENCO: MARÍA DOBRONICH
		DANI BLANCO

INFANTIL
ESTILO: MONICREQUES
DURACIÓN: 45’

+ INFO

VÍDEO

Diaspora é unha nova compañía formada por María Dobronich e Dani Blanco, Contos a través de
monicreques para mirar o redor, a natureza, para
coidala, para coidarnos.

RILO &
PENADIQUE
Asdomare
ELENCO: VERO RILO
		SONSOLES PENADIQUE

ADULT0
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

ASDOMARE é o novo espectáculo de Vero Rilo e
Sonsoles Penadique, #asdomare son as mulleres
do mar, ou o mar de mulleres. É a senda dos faros
que alumean A Maruxaina, A pedra do cu da raíña, Os cantos das conserveiras… Todo o que o mar
quita, todo o que o mar deixa.

RILO & PENADIQUE
Derriba da lúa

+ INFO

Espectáculo-obradoiro de narración oral e música,
de recente creación, para familias con nenos de 0 a 3
anos. Queremos arrolar, contar, cantar e xogar xuntas
para soñar e medrar libres coma paxaros, de candeloria a candeloria.

Arre Ru

+ INFO
VÍDEO

Espectáculo para primeira infancia coa escoita, a voz,
a música, a luz e as sensacións como eixo central dunha agarimosa proposta.

O pozo das señoras

+ INFO
VÍDEO

A incrible capacidade de narrar de Vero Rilo e a sutileza
musical de Sonsoles unidas para contarnos historias de
mulleres ligadas á terra e ao sentimento.

A formiga no carreiro

+ INFO
VÍDEO

Unha viaxe polas terras da lusofonía para contar, cantar, bailar e brincar cos contos de tradición oral e a música. Partindo do libro do Zeca Afonso editado por Semente descubirmos diferentes músicas e artistas que
empregan a lusofonía como vehículo de expresión.

FRAN REI
Superheroe
DIRECTOR: AVELINO GONZÁLEZ
ELENCO: FRAN REI

INFANTIL
ESTILO: MAXIA E NARRACIÓN
DURACIÓN: 55’

+ INFO

VÍDEO

Somos superheroes e superheroinas das nosas
vidas cotiás, superar as dificultades cada día son
a nosa grande xesta. Iso nos conta Fran Rei a través do humor e da maxia, os verdadeiros superheroes son os pais, e as nais.

BANDULLO
AZUL

Filipa Cos Contos
ELENCO: FRAN CAMPOS

INFANTIL
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Fran e Filipa seguen facendo das súas coa súa
guitarra, humor e contos percorrendo o país.

ALBA GRANDE
Contos para
derreter a cera
ELENCO: ALBA GRANDE

INFANTIL
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 45’

+ INFO

Alba Grande mestura a narración oral, o teatro
de obxectos e o xograrismo nun espectáculo ben
completo. Narración, música e contidos en valores
medioambientais para unha sesión de entretemento e aprendizaxe ben interesante.
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CÍA VAYA
Atempo
ELENCO: TIM BELIME
		BERNA HUIDOBRO

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Dous portentos da acrobacia, da danza
e do circo que teñen dous espectáculos que mesturan estas disciplinas co
humor, a espectacularidade e a participación do público.

KANBAHIOTA
La Coquette

PREMIO STUARTINI DEL FESTIVAL MYAU DE GUADALAJARA
PREMIO FESTICLOWN SAN FERNANDO
ELENCO: ABRAHAM PAVÓ
		ROSSINA CASTELLI

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Kanbahiota é unha das máis destacadas compañías de acrobacias aéreas dos últimos anos cunha gran variedade de espectáculos e producións
de diferentes formatos. En La Coquette veremos
ademais de espectaculares números de acrobacias aéreas, moito humor e unha diva ben difícil
de contentar.

MAITE GUEVARA
Qué buen día

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Maite Guevara é unha clown vasca das máis
divertidas do momento. En Qué Buen Día!
Mayte fai un desternillante exercicio de positividade e afrontamento das adversidades do
noso día cotián.

DJUGGLEDY

+ INFO
VÍDEO

O “tolo guiri alemán” presenta un, dous, tres… até sete diábolos
á vez, dun xeito espectacular, con moitas risas e enerxía positiva. Trucos orixinais, e moita imaxinación nun número excepcional cun diábolo inquedo, atrevido e audaz que non para nin
un momento. Djuggledy nun show que fai participar a todo o
público, creando un ambiente inesquecible.

DADO

+ INFO
VÍDEO

Neste espectáculo, Dado presenta unha hipnótica selección
de accesorios orixinais e unha inesquecible comedia física,
mesturada cunha incrible variedade de inusuais e excéntricos
instrumentos.
Traemos un cóctel alucinante de tolemia de clase mundial,
que entretivo ao público en festivais de todo o planeta.

ANDY SNATCH

+ INFO
VÍDEO

Imbalance é un espectáculo no que hai demasiadas pelotas no aire durante os números de malabares e onde
o perigo está sempre presente. Ademais, porase a proba toda a coordinación de Andy. O desastre vese vir...

BERGAMOTTO
CLOWN
+ INFO

Un espectáculo que nos convida a unha viaxe pola
paternidade e o mundo dos coidados.
Poesía visual, xestual, clown e moito humor a través
da tenrura dunha adorable personaxe.

JAVI JAVICHI

Plato, platito, platete
1º PREMIO NO FESTICLOWN 2005, FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CLOWN DE GALICIA
I BEST ACT IN ALEMANIA INTERNACIONAL
THEATRE FESTIVAL IN LANDSHUT 2007
PREMIO DEL PÚBLICO AL MEJOR ESPECTÁCULO
(FESTIVAL DE ARTISTAS DE STRADA DE ASCONA (SUIZA) 2009
ELENCO: JAVI JAVICHI

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: CIRCO
DURACIÓN: 50’

+ INFO

Tras vinte anos de espectáculos por todo o mundo, nesta produción, o showman Javi Javichy
busca a risa en todo momento, utilizando os gags
máis clásicos combinando rutinas de circo con
pratos de porcelana, chapeus, caixas de puros, e
acabando cun arriscado numero de rulo americano que non deixará indiferente a nenos e nenas
nin a maiores.
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ADRIÁN CONDE
El Gran Braulio

PREMIO DO CAMPEONATO LATINOAMERICANO FISN 2017
PREMIO DO CAMPEONATO DO MUNDO DE MAXIA 2014
SELECCIONADO EN FETEN 2021
ELENCO: ADRIÁN CONDE

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: MAXIA
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Braulio é o mellor mago do mundo… ou polo
menos iso pensa el, co cal quen somos nós para
dicirlle a verdade? Así é moito máis divertido!
Adrián Conde é un mago e clown arxentino afincado fai xa case 20 anos en España que traballa
como poucos a mestura do humor e o ilusionismo tanto na rúa como nos teatros.

PABLO MUÑOZ
Pablo Superstar
DIRECCIÓN: IVÁN PRADO
ELENCO: PABLO MUÑOZ

TODOS OS PÚBLICOS
ESTILO: MAXIA
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Unha lección maxistral de como
debe comportarse un “superstar”
no escenario, creando situacións
tan absurdas como divertidas e interactuando co público.

TIRANDO A PEQUENO
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DAVID ACERA
Familia

+ INFO

David Acera é o máis destacado contador da veciña Asturias. Un narrador excelente que debulla contos que sempre
levan aparelladas importantes ensinanzas e valores sociais.

Brujas

+ INFO

TIRANDO A PEQUENO
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BARROSANTA
Ragazzo

DIRECCIÓN: XAVIER CASTIÑEIRA
ELENCO: ANXO OUTUMURO

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 70’

+ INFO

Un texto de Lali Álvarez dirixido por Xavier Castiñeira (Butacazero) con Anxo Outumuro. Ragazzo é unha historia real
con nome e apelidos: Carlo Giuliani; un xoven activista italiano de 23 anos, asasinado a mans da policía o 20 de xullo de
2001 nunha manifestación contra o cumio do G8 en Xénova.
Ragazzo é unha oda á xuventude e á liberdade, un grito á
vida, á dignificación das historias personais e unha reivindicación da memoria colectiva.

ISABEL RISCO
Bravas

PREMIO FETEGA CARBALLIÑO Á MELLOR ACTRIZ 2015
PREMIO MESTRE MATEO 2013 Á MELLOR INTERPRETACIÓN
FEMENINA DE REPARTO
III PREMIO LUÍSA VILLALTA DA DEPUTACIÓN DA CORUÑA
DIRECCIÓN: FRAN REI
ELENCO: ISABEL RISCO

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 80’

+ INFO

Bravas é unha produción teatral sobre mulleres sen medo,
mulleres que forman parte dun clan que elas mesmas paren, amamantan, manteñen, constrúen cós alicerces da rebeldía, da rebelión, da ilusión, da valentía, da xustiza social,
da empatía, da humanidade.
Isabel Risco dá un paso adiante tras o éxito de Nabiza Girl cun
espectáculo que combina o humor e o teatro con grandes textos de Paula Carballeia, Clara Gayo, Roi Vidal e Xurxo Barcala.

CULTURACTIVA
PRODUCIÓNS
Papar sen Cancelas
DIRECCIÓN: DIEGO REY
ELENCO: ISABEL RISCO
		PEDRO BRANDARIZ
		FRAN REI

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 70’

+ INFO

VÍDEO

Isabel Risco, Fran Rei e Pedro Brandariz afondan
no nosos humor montando unha verdaderia festa popular e gastronómica.

TIRANDO A PEQUENO
adulto - galicia
narración

MARTA DOVIRO
Memorias dunha
rapasa da costa

ADULTO
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 60’

+ INFO

Marta Doviro (Malo Será, Luar, Pazo de Familia…)
presenta o seu primeiro monólogo.
Un exercicio cómico sobre a nosa forma de ser e
facer en contraposición ao que os medios e o cinema nos poñen como modelo.

APATACÓN

Por unha peseta
ELENCO: VERO RILO
		FAIA DÍAZ

ADULTO
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

Faia e Vero unen as súas enormes potencias artísticas nun delicado espectáculo que une o canto e
o conto como poucos en Galicia. Un espectáculo
tan divertido como sentido.

SERGIO PAZOS
Contaxiándonos
de humor
ELENCO: SERGIO PAZOS

ADULTO
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 50’

+ INFO

Sergio Pazos atopou a solución á pandemia (ou
iso cre), contaxiarnos a todos de humor.

AVELINO

Sereas, dragons
e pistas de baile

ADULTO
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 60’

+ INFO

VÍDEO

O amor… xa se sabe, ás veces tenro, tantas veces
ridículo e, visto dende fóra, sempre tan divertido.

FRAN REI E
PALLASOS EN
REBELDÍA
Foot

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 60’

Pallasos en Rebeldía monta con dirección de Iván
Prado e Fran Rei en escena o marabilloso e premiado texto de Ismail Khalidi.
Foot é un espectáculo poético, cómico e surrealista na voz dun futbolista palestino que nos conta o
imposible camiño do seu equipo para clasificarse
á Copa Mundial. Un camiño de controis militares,
exilio, corrupción e soños truncados.

RILO &
PENADIQUE
Arrolando
as frores
ELENCO: VERO RILO
		SONSOLES PENADIQUE

ADULT0
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 50’

+ INFO

VÍDEO

“Cando lle preguntaron na escola cantos irmáns eran ela
dixo que cinco irmáns, dous alborotos e un xeranio”. O resto da historia soubémola despois pola súa sobriña.
Arrolando as frores é a nova sesión de narración oral e música para público adulto que parimos. Falaremos do aborto,
contaremos a Marica Campo, revisaremos os contos colorados, namorarémonos das flores e transplantaremos a alegría. Amor, dor, humor, música e mulleres das nosas vidas.

ISABEL RISCO
Nabiza Girl

ADULTO
ESTILO: TEATRO
DURACIÓN: 60’

+ INFO

Neste espectáculo coñeceremos a Chelo García
Naveira, máis coñecida como Nabiza Girl, unha
superheroína rural galega con denominación de
orixe protexida e poderes que proveñen do sulfato, de cobre!

LOIS PÉREZ
Sacar a Lingua
a P(r)acer

ADULTO
ESTILO: NARRACIÓN
DURACIÓN: 60’

+ INFO

Lois Pérez é un personaxe ben completo como
el mesmo diría: poeta, presentador, narrador, humorista, escritor, músico... premiado ademais en
varias destas facetas.
Nos seus espectáculos de narración e humor teremos oportunidade de degustar varias das súas
habilidades para sacarnos a risa que todas levamos dentro.

ARTEFEITO

Dous no camiño

+ INFO

A lenda do apostolo Santiago contada do xeito máis divertido e rompedor que nunca vimos. Unha sucesión de números cómicos nos que aprenderemos unha versión realmente
divertida da historia xacobea.

Dúo Vaguedades

+ INFO
VÍDEO

Isto é descoñecido para a maioría da poboación pero
Rosalía e Pondal conformaron o primeiro grupo de techno de Galicia. Dúo Vaguedades recupera os seus
grandes hits.

