NOVEMBRO
NENAS / NENOS / ACTIVIDADES / EN GALEGO

Día

Hora

Lugar

Sábado 4

18.30 h

CSC de Santa Marta

Actividade

Idade

Baila un vestido verde

Procedemento
Prezo: 3 €.
Bono familiar (4 entradas): 10 €

Cía. Traspediante
Espectáculo interactivo de danza que xoga
e convida a xogar ao público.
Rede cultural da Deputación

Domingo 5

12.30 h

CSC do Ensanche

O pozo das señoras

+ 6 anos

Rilo&Penadique

...por alí arriba hai un rego que viña a
auga para abaixo... e arriba no medio e
medio da finca había unha laxueira...de
pedra eh!… e chamábanlle unha
catalata...
EL. 12 doces de outono

18 h

CSC de Conxo

PingüiSOS Lucecús

+ 5 anos

Tres pingüíns viaxan nunha balsa na
procura da felicidade. A primeira parada é
Galicia. Sobes?
EL. 12 doces de outono

18 h

LSC de Amio

O contador de contos

+ 6 anos

Galeatro

Sara agarda por Toribio para amosarlle o
seu último invento: a máquina do contador
de contos con efecto retardado. Mais un
virus do malvado profesor Smith fai que a
máquina se estrague.
EL. 12 doces de outono

Sábado 11

18.30 h

CSC do Castiñeiriño

O mago Benxamín

+ 4 anos

A comunicación a través da ilusión.
Interacción total do público con grandes
doses de comicidade, que fan deste un
espectáculo dinámico.
EL. Rede cultural da Deputación

Domingo 12

12 h

Teatro Principal

A familia do Vurdalak

+ 12 anos

Banda Municipal de Música de
Santiago e Paula Carballeira
Historia arrepiante que nos leva a Serbia,
onde un viaxeiro francés pide aloxamento
na casa dunha familia que agarda a volta
do avó, temendo que se convertese nun
vurdalak ou morto vivinte.
EL.

Domingo 12

12.30 h

LSC de Lavacolla

O pucheiro da señora
Emilia

+ 3 anos

Charo Pita
A señora Emilia atopou un pucheiro moi
especial. Como é xenerosa, préstao a
quen o precisa e o pucheiro viaxa polo
mundo e trae historias de medo, de risa,
enxeñosas...
EL. 12 doces de outono

Domingo 12

18 h

CSC do Castiñeiriño

Adeshoras

+ 6 anos

Berrobambán
Unha pobre clown desmemoriada recupera
o fío que a leva a recoñecerse no espello
grazas a un lobo que acaba coa súa
soidade facéndoa sentir a nena da
carapucha vermella.
EL. 12 doces de outono

Domingo 12

18 h

LSC da Gracia

Había unha vez...

+ 4 anos

Pavís Pavós
Sesión de contos que combina historias
tradicionais con outras de nova creación.
EL. 12 doces de outono

Mércores 15

17.30 e
18.30 h

CSC do Ensanche

No mes do Samaín,
poesía para tirar o medo

2 a 6 anos

Inscrición do 1 ao 10 de
novembro por correo electrónico
a dlg@santiagodecompostela.gal.
25 prazas en cada obradoiro.
Cómpre indicar o horario que se
escolle.

0 a 3 anos

Inscrición desde o 7 ao 14 de
novembro no 981 542 490 (de
17 a 20.30 h). 15 prazas de
bebés con acompañamento
adulto

María Canosa
Obradoiro baseado no Libro dos medos no
que, coa axuda da poesía, descubriremos
fórmulas para superar o medo á escuridade, ás treboadas, ás arañas ou aos
monstros de debaixo da cama.

Xoves 16

19 h

CSC de Vite

A alfombra máxica
Teatro Babaluva
Espectáculo para bebés onde poden tocar
texturas diversas, crear sons, percibir
diferentes cheiros, explorar espazos que
evocan un bosque con árbores que
aparecen e desaparecen.
Entradas a 3 euros. Bono familiar (4 entradas): 10 euros

Sábado 18

18.30 h

Auditorio de Galicia

Outono

Entradas a 3 euros. Bono
familiar (4 entradas): 10 euros

Pista Catro Productora de Soños
Espectáculo de teatro-circo con música en
directo que conta a viaxe de catro artistas
ao seu pasado.

Domingo 19

12.30 h

LSC da Rocha

Avós

+ 3 anos

Trinke-Trinke
A ratiña Lili Gruyére cóntanos como axudou
á súa avoa hai moitos anos a plantar unha
maceira. O ciclo da vida e o respecto ás
persoas anciás.
EL. 12 doces de outonoutono

18 h

LSC de Marrozos

O gaiteiro bucólico

+ 3 anos

Simón Piñón
Un espectáculo teatral e un concerto
didáctico no que coñecer máis de 20
instrumentos tradicionais.
EL. 12 doces de outono

18 h

LSC de Laraño

Ghop! Teatro ao cubo

+ 3 anos

Un espectáculo coa estética clásica dos
circos ambulantes.
EL. 12 doces de outono

Xoves 23

De 18.30 a
19.30 h

CSC do Ensanche

Títeres en igualdade
Asociación Toxos & Carrouchas
EL. Rede cultural da Deputación

Xoves 23

18 h

CSC do Ensanche

Peque-Obra de cociña

+ 5 anos

(1ªsesión)
Venres 24

17.30 h

Sábado 25

18 h

Obradoiro de elaboración dun doce con
produtos típicos do outono para degustar o
domingo 26 despois da actuación de 12
doces de outono.

LSC Casa Agraria

Contos da Vía Láctea
Ni fu ni fa animación
Coa axuda do seu dicionario galáctico
Alexia, inmigrante plutoniana, descubrirá
que a Vía láctea está intimamente
relacionada cos tetos das vacas e que para
observar as estrelas hai que ir ao dentista.
EL. Rede cultural da Deputación

18 h

CSC de Santa Marta

Brinca Vai! 2.0
Paco Nogueiras
Divertidísima viaxe chea de humor, cores,
imaxes, baile e cancións.
EL. Rede cultural da Deputación

Domingo 26

18 h

CSC de Fontiñas

Radio Bulebule
Paco Nogueiras
Abre as orellas! A radio itinerante
transmitindo para o mundo en linguaxe
universal. Estrea do novo espectáculo.
EL. 12 doces de outono

18 h

CSC de Fontiñas

Mariñeiras
A Cova das Letras
Mariña e Rocha son dúas mulleres da beira
do mar que loitan por levar o seu propio
temón.
EL. 12 doces de outono

18 h

CSC de Santa Marta

Mão Verde

Capicua e Pedro Giraldes
Concerto temático sobre as plantas, a
agricultura, a alimentación, os cheiros das
herbas aromáticas, a cor das flores...
EL. 12 doces de outono

EL Entrada libre ata completar a capacidade da sala
Obradoiros Contacontos Teatro Música e mais...
+INFO: www.apego.gal www.apego.santiagodecompostela.gal

+ 3 anos

Inscrición do 14 ao 21 na aula de
xogo (16.30 a 20.00 h) ou no
teléfono 981 542 490. 15 prazas

