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IDEA ORIXINAL

"Mai mai" é o novo proxecto ó que nos enfrontamos con moita ilusión e 
entusiasmo, partimos de varias premisas de: preocupación, 
investigación, sensibilidade e innovación.

Baoab Teatro presenta unha peza teatral acolledora, chea de tenrura, 
moito simbolismo de conto e moita maxia. Un traballo que continua a liña de 
teatro de emocións coa que nace Baobab Teatro e a nosa implicación en 
temáticas comprometidas, nesta ocasión, queremos apostar pola “Igualdade entre 
os sexos”, o “empoderamento da muller” e a “prevención contra a violencia de 
xénero” así como “concienciar sobre o importante que é coidar o noso planeta”, e 
por iso plantexamos un espectáculo teatral  cargado de sopresas e así aportar a 
noso facer para dar visibilidade a unhas temáticas tan preocupantes.

Mai mai nace da necesidade de abordar unha temática que nos preocupa, unha 
realidade de moitas mulleres e familias. Un tema  que convive no noso día a día e 
ten unhas estatísticas alarmantes.

Este tema está presente nos xornais e telexornais cada día, por 
iso preocúpanos dende hai tempo e tivemos a necesidade de falar del, 
de denuncialo, e que mellor xeito que da forma que mellor sabemos 
expresarnos, a través do teatro.
Pero , Mai mai non é só un espectáculo que fala da violencia de xénero, Mai mai, 
vai máis alá, conta unha historia tenra, divertida e conmovedora.

Somos conscientes da temática á que nos enfrontamos, por iso puxemos todo 

o noso corazón e o noso tempo en investigar e asesorarnos para afrontalo con
moita delicadeza, moita sutileza e moito respecto.

Tamén quixemos que o humor estivese presente ó longo do espectáculo, por iso, 
hai moitas escenas con pinceladas de humor.
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SINOPSE

"Mai Mai" É  a historia do último  Oso Panda do planeta e a súa loita por sobrevivir, 
a falta de comida e os problemas ocasionados polo  quentamento global fan difícil 
a supervivencia desta especie. Unha muller forte, emprendedora e moi 
revolucionaria e un famoso fotógrafo comezan unha viaxe por separado para 
atopar o último Panda do planeta, toda unha aventura na que se atoparán unha 
chea de problemas que solventar….

Unha historia tenra e moi divertida onde se mestura o amor, a codicia, o éxito e a 
concienciación medioambiental como temas transversais pero “Mai Mai” é unha 
historia que fala de revolución,  que plasma o empoderamento da muller e nos 
fará meditar sobre que estamos a facer neste noso mundo que vivimos.

Este espectáculo está dirixido a público familiar a partir de 3 anos.

DISTRIBUCIÓN

Víctor Moreno (Lía films) 
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HISTORIA BAOBAB

Baobab Teatro somos unha compañía especializada en teatro para nenos e 
nenas que nace no 2011 da man de Óscar Ferreira e Andrea Bayer.

Temos unha filosofía, crear espectáculos de máxima calidade, apostando por 
unha forte poética e promocionar a lingua galega.

Ao longo destes anos fomos creando diferentes espectáculos teatrais, musicais e 
de contos:

“Fíos” (2011) Nomeado aos premios MAX pola autoría teatral galega, 
seleccionado na X edición da Feira de Castela e León”.

“Babs” (2012) Seleccionado en FETEN 2013.

“Contos para un caldiño” (2012)

“O soldadiño de chumbo” (2013) Seleccionado na Mostra de artes escénicas 
de Galicia, así como en diferentes festivais.

“Baila Roque Baila” (2013)

“Martes” (2014) Seleccionado en FETEN 2015, recomendado pola Red de 
Teatros e auditorios nacional, recomendado pola rede Vasca (Rede SAREA).

“Luppo” (2015) Premio Mejor espectáculo infanitl y familiar na XVI Feria 
de Castilla y León, recomendado pola Red de Teatros e auditorios nacional, 
recomendado pola rede Vasca (Rede SAREA), recomendado pola rede 
andaluza, recomendado pola rede de Castela e León, candidato aos premios 
MAX 2016.

“O lobo e a lúa” (2016) Premio Barriga Verde 2015.

"Pum Pum!" (2017) Seleccionado na Feira de Galicia de Artes Escénicas 2017, 
seleccionado na Feira de Artes Escénicas de Castilla y León- Ciudad Rodrigo 
2017, e recomendada pola prestixiosa Red SAREA-VASCA  e nomeado aos 
Premios María Casares 2018.
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Ademais da concepción, creación e posta en escena de diferentes espectáculos, 
Baobab teatro dirixe a parte artística do Festival das Núbebes (Festival de teatro 
para bebés e familia) dende o 2012.

Ao longo destes anos fomos recollendo recoñecementos e premios polos nosos 
diferentes espectáculos:

No 2012 Mención de Honor no III Certame Literario de “Cuento en corto”, 
certame internacional de contacontos, polo texto “Dª Margarita y la luna”.

No 2013 Nomeación aos premios Max na categoría de “Mejor autoría 
teatral gallega” polo espectáculo 
“Fíos”.

No 2014 Premio “Barriga Verde” polo texto teatral “O lobo e a lúa”.

No 2015 Premio “Mejor espectáculo para público infantil y familiar en la XVIII 
Feria de Castilla y León” polo espectáculo “Luppo”.

No 2016 Candidatura aos premios MAX polo guión teatral “Luppo”.
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www.baobabteatro.com 
contacto@baobabteatro.com 

699 783 168 / 699 238 687
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