CULTURACTIVA S. COOP. GALEGA
Culturactiva SCG representa, tras unha dilatada traxectoria, un claro
referente en Galicia no sector da xestión cultural. Consolidada xa como
unha das grandes distribuidoras do país, o seu ámbito profesional
abrangue os campos da venda teatral e musical, a organización de
eventos, a xestión integral de programacións e a dinamización cultural,
tanto no ámbito creativo como formativo.
Deste xeito, Culturactiva converteuse en Galicia nun motor para
os sectores teatral e musical, tanto a través de grandes festivais e
plataformas como son o Festiclown, Galeuzca, Olladas do Planeta ou
a Feira Ecolóxica, como do seu fundamental traballo na distribución e
produción escénica. Co paso do tempo e avalada pola súa experiencia,
Culturactiva ampliou o seu ámbito de actuación máis aló das nosas
fronteiras, estendendo o seu labor ao resto do estado e a nivel global.
Culturactiva é a entidade na que confían a súa distribución
en Galicia a artistas internacionais do nivel de Leo Bassi, Jango Edwards
ou compañías como Yllana e intérpretes galegos de gran proxección
como Dani García, Sergio Pazos ou o Mago Teo. Como distribuidora
musical, Culturactiva traballa con formacións musicais do país de gran
prestixio, como son Guadi Galego, Talabarte ou, entre outras moitas,
Vaamonde, Lamas & Romero.
Ademais, Culturactiva leva máis dunha década traballando na
produción de espectáculos e montaxes teatrais, ámbito no que destaca
con diversas obras. Deste xeito, impulsa agora Papar sen cancelas.

SINOPSE
DESCONCERTO é un espectáculo cómico sobre a música culta e para
todos os públicos de Culturactiva Producións, posto en escena por Félix
Rodríguez e Fran Rei e dirixido por Marcos Orsi.
Os nosos protagonistas aparecen, por accidente, no escenario dun
concerto de música culta. Coa orquestra a piques de comezar o repertorio
e o público preparado para gozar co recital, vense na obriga de facerse
pasar por reputados músicos para saír da situación. Curiosamente, a
partir deste aloucado punto de partida, o espectáculo vai avanzando e o
programa previsto vaise executando non sen diversos atrancos cómicos.
DESCONCERTO é, en definitiva, un divertimento que mestura temas en
directo con rigorosos play-backs sobre a música culta, un achegamento
á música clásica a través do humor. Montaxe cómica que combina
música, teatro, humor e moito ritmo para ofrecer unha imaxe amena
e atractiva da música clásica. Ao longo dos seus sesenta minutos de
duración, neste espectáculo conviven pezas musicais clásicas de
compositores como Leroy Anderson, Bach, Khachaturian, Mozart,
Beethoven ou Rossini, e rutinas teatrais cómicas protagonizadas polo
director da orquestra, diversos solistas, cancións a dúo, unha conferencia
condensada sobre a música clásica e ata un número de ballet.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Espectáculo creado por Fran Rei e Félix Rodríguez
Dirección teatral: Marcos Orsi
Elenco: Félix Rodríguez e Fran Rei
Vestiario e escenografía: Culturactiva S. Coop. Galega
Xénero: cómico-musical
Duración: 60 minutos
Público: Infantil e familiar
Produción e distribución: Culturactiva S. Coop. Galega

APUNTAMENTO: DESCONCERTO CON BANDA
Estreado no Teatro Principal de Pontevedra o 17 de decembro de 2017,
coa Banda de Música de Pontevedra, dirixida por Rafael Agulló Albors,
ofrecemos tamén DESCONCERTO Con Banda. Non se trata só dun
espectáculo teatral con banda, é máis ben un espectáculo teatral da
banda, na que @s músicos son os principais protagonistas.
Montaxe dunha duración aproximada dunha hora que mestura música,
teatro e humor para ofrecer unha imaxe amena da música clásica,
cun divertido programa musical e teatral, orientado a público infantil
e familiar, onde pezas clásicas conviven con rutinas teatrais cómicas
protagonizadas pol@ director/a da orquestra, @ solista, @s membros da
banda, artellando un atractivo e divertido espectáculo.
Dependendo sempre das preferencias d@ director/a da banda
colaboradora, como composicións musicais básicas deste proxecto
propoñemos: Sandpaper Ballet, de Leroy Anderson, Sinfonía Pastoral,
de Leopold Mozart, The Typerwriter, de Leroy Anderson, Immer Kleiner,
de A. Schreiner, Sparkling Drums, de Ted Huggens, Zardas para violín
(o mandolina) e piano de Vittorio Monti, Concerto for Triangle de Mike
Hannickel ou V Sinfonía, de Beethoven.

CURRÍCULO FÉLIX RODRÍGUEZ
Músico desde os doce anos, cando comeza a súa andadura musical na
escola da Banda Artística de Merza, asistindo a clase de percusión con
Valentín Romero e Juan Collazo. Segue a súa formación no Conservatorio
de Lalín con Darío González e anos máis tarde no Conservatorio Superior
de Música de Vigo con Carlos Castro e Vicent Grau. Máis recentemente,
continúa a formarse con mestres doutros estilos (jazz, world music,
música tradicional…) como son LAR Legido, Aleix Tobías ou Antonio
Sánchez. Paralelamente, realiza cursos de dramatización, interpretación
e teatro con Evaristo Calvo, Avelino González ou Fran Rei, entre outros.
Colabora con numerosas e variadas agrupacións profesionais como
a Banda Municipal da Coruña, Banda Municipal de Santiago de
Compostela, Orquestra de Cámara Galega, Orquestra Vigo 430,
Hulencourt Soloists Chamber Orchestra, Rastrexos Project,… Dende
2012 forma parte de Odaiko Percussion Group, un dos grupos máis
activos da península e co que leva realizados máis de 300 concertos.
Ademais, na actualidade forma parte das compañías de teatro
musical Píscore e Trío Detrés, e colabora puntualmente coa compañía
Fantoches Baj.
Ata agora, ten participado nos seguintes espectáculos teatrais:
- Con Odaiko: Galician on Board, Odaiko & Vanesa Muela, Odaiko
nas escolas, Vaia circo, Invención e Cousas de 4.
- Con Fantoches Baj: Rodarirrodari e Zampón o Lambón.
- Con Trío Refugallo: Ritmo de Refugallo.
- Con Culturactiva Producións: Saaabor! e Desconcerto.
- Con Píscore: Concerto Singular e Concerto Con Fusión.
- Con Trío Detrés: +RITMO

CURRÍCULO FRAN REI
Fran Rei é actor cómico, autor de guións e director teatral.
Na súa formación escénica, ademais dos anos da Aula de Teatro
do Campus de Lugo (USC), dirixida por Tareixa Campos, destacan
numerosos cursos de teatro, clown e bufón con algúns dos mellores
mestres do panorama internacional, como Good Idea Company, Carlo
Colombaioni, Jango Edwards, Leo Bassi, Eric de Bont, Iván Prado ou
Antón Valén.
Actor profesional desde o ano 2001, ten participado nos seguintes
espectáculos:
Cousas de Mulleres, Os Sete Magníficos máis Un
Un Punki na Corte, Producións Desaqueloutradas
U-la Praia?, Os Sete Magníficos máis Un
Manicomio só para Clowns, Os Sete Magníficos máis Un
O Gordo e o Calvo, Dous son Compañía
Dous Pallasos en Apuros, Os Sete Magníficos máis Un
A Cadeira Voadora, Os Sete Magníficos máis Un
Dous Pallasos en Máis Apuros, Os Sete Magníficos máis Un
Que máis dá!, Bagunça Teatro
Frantasmas, Acontrabutaca Producións
Concerto Magnífico, Os Sete Magníficos máis Un
Falar sen Cancelas, Culturactiva Producións
O Valo, de Pallasos en Rebeldía
RETRINCOS de Castelao, Culturactiva Producións
Dous no Camiño, Culturactiva Producións
Saaabor!, Culturactiva Producións
Papar sen Cancelas, Culturactiva Producións

Ademais dos seus espectáculos en solitario:
A Historia de Brancaflor
O Conto de Barriga Verde
A Galiña Azul
Superheroe
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 de 2012 a 2016.
Monitor de dramatización e teatro, dirixe varias aulas de formación teatral
desde 2001, como a Aula de Teatro Municipal de Teo ou a Aula de Teatro
da Asociación Artística de Cuntis. Especialista en clown, desenvolve
regularmente obradoiros de iniciación e perfeccionamento desta
técnica. Asemade, nos últimos cinco anos ven desenvolvendo diferentes
obradoiros de integración social a través do teatro con colectivos de
persoas con outras capacidades, como CON ELES (Vilagarcía de Arousa),
Andaina PSM (Dodro) ou Avante (Val do Dubra)
Como director de espectáculos cómicos e de pequeno formato, é
responsable dos seguintes proxectos:
Supergalácticos, de Código Morsa
Volta á Maxia, de Dani García
Ritmo de Refugallo, de Trío Refugallo
Concerto Singular (e Plural), de Píscore
Pan con Chocolate, de Saleta Fernández
Concerto Con Fusión, de Píscore
Soa, de Rogelia dos Outeiros
+RITMO, de Trío Detrés
Bravas, de Isabel Risco
É membro fundador da organización galega de cooperación internacional a través das artes Pallasos en Rebeldía e, con esta entidade,
entre outras moitas actividades, ten participado en diversas caravanas
de pallasos por comunidades indíxenas de Chiapas (México).

CURRÍCULO MARCOS ORSI
Nos últimos 30 anos, Marcos Orsi ten dirixido os seguintes espectáculos:
2018 “NÓS”
Dir. Marcos Orsi/ Cia. Malasombra.
2017 “O CASO É TER SAÚDE”
Dir. Marcos Orsi /Cia.Malasombra.
2016 “OS ROCKSTEIN”
Dir. Marcos Orsi/ Cia. Malasombra.
2015 “D.E.P.”
Dir. Marcos Orsi / Cia.Malasombra.
2014 “MISION SAPIENS”
Dir. Marcos Orsi / Cia.Malasombra.
2013 “RATMAN & BOBYN (A revolta das cloacas)
Dir. Marcos Orsi / Cia.Bacana.
2011 “SMOKE CITY”
Dir. Marcos Orsi /Cia. Malasombra.
2010 “GO ON”
Dir. Marcos Orsi / Cia. Malasombra.
2007 “NON É TAN FÁCIL”
Dir. Marcos Ors / Cia. Malasombra.
2007 “O DÍA DO PAI”
Dir. Marcos Orsi. / Cia. Malasombra.
2006 “A OPERA DE A PATACON”
Dir. Marcos Orsi / Teatro do Aquí.
2005 “RATMAN & BOBYN”
Dir. Marcos Orsi / Cia.Bacana.
2005 “CAPERUCITOLOXIA”
Dir. Colectiva / Cia. Os Contracontos.
1989 “MOLEQUES”
Dir. Marcos Orsi / Cia. Ollomol Teatro Submarino.

