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A Festa no Teatro Principal
Ascensión 2018
Sábado 12 e domingo 13
Teatro Principal

Microteatro
Sábado 12 ás 11.30 h. Marta Ortiz, Avelino
González, Fátima Villamel e Pablísimo
Sábado 12 ás 17 h. Elefante Elegante,
Martín Camiña, Vero Rilo, Anxo García
Domingo 13 ás 11.30 h. Larraitz Urruzola,
Ana Carreira, Ghazafelhos, Charo Pita
As familias que se acheguen ao Teatro
Principal terán a oportunidade de gozar
de tres circuítos compostos por numerosas pezas de microteatro diferentes que
nos convidarán a coñecer espazos
infrecuentes deste fermoso edificio á vez
que nos deixamos abraiar polos seus
espectáculos.
A partir de 4 anos.
Gratuíto. As invitacións poden retirarse no
despacho de billetes do Teatro Principal a partir
do 4 de maio.
15 prazas

A fiestra dos soños
Trotaventos

Os Maios

Cantarelas

Mércores 2 ás 18 h
Centro Cívico de Vite
Saída na procura de plantas, follas e ramas
para facer o noso maio.

Sábado 19 ás 11.30 h
Centro Cívico de Santa Marta
Obradoiro de primerias cancións e xogos de
mans.

A partir de 5 anos. 15 prazas

Ata os 3 anos
10 prazas. Inscrición previa dende o 2 ata o 18.

Visita guiada á exposición
Turismo e fotografía
Català-Roca en Galicia
(1956-1976) e obradoiro
Guiada por Pablo Rodríguez López
Sábado 12, domingo 13 e xoves 17 ás 10 e 16 h
(hora e media coa visita)
Auditorio de Galicia
Do mesmo xeito en que Catalá-Roca capturou
aqueles momentos e espazos que para el
resultaban significativos de Santiago de
Compostela nas súas viaxes, esta actividade
propón que crianzas e maiores pensen nalgún
espazo ou situación que compartan ou sexa
significativo para eles.
A partir de 5 anos (acompañados de adultos)
Reservas en exposicions@auditoriodegalicia.org ou
no teléfono (até as 14.00 h) 981574152/3. Pode
reservarse só a visita ou combinada co obradoiro.

Cociña en galego

Sábado 12 ás 13 h
Estrea do espectáculo “A fiestra dos
soños” da compañía Trotaventos. Unha
proposta poético-musical na que se
recollen todo tipo de influencias e ritmos,
variedade de compases, cambios de
tonalidade etc. cunha liña que bebe das
músicas populares do mundo.

Sábado 12 ás 11.30 h
Centro Cívico de Santa Marta
Elaboraremos unha receita de galletas ao son
dunha música galega.

A partir de 4 anos
Entrada libre ata completar a capacidade

As andanzas de Paio

Martes 15 ás 18.30 h
Centro Cívico de Santa Marta
Obradoiro na aula de xogo en torno ao día das
Letras Galegas.

Oviravai

De 3 a 14 anos

Sábado 12 ás 18.30 h
Paio é un teixugo. Anímaste a viaxar con
el polo mundo adiante na procura de
ritmos do máis sorprendentes? Con
música de primeira e unha Paiopedia coa
que vas alucinar!
O grupo vigués poñerá a bailar o público
que se achegue ao Teatro Principal coas
cancións do seu disco ‘As andanzas
de Paio’.

Pequenos lectores: Semana
das letras

A partir de 4 anos.
Entrada libre ata completar a capacidade

Gatuxo
Magín Blanco
Domingo 13 ás 13 h
Espectáculo onde se fusionan as artes, a
música, os contos, o clown, a manipulación de obxectos e o claqué, todo
interpretado en directo por tres músicos a
dúas voces e unha actriz.
Gatuxo é o arquitecto dunha caixa, é
músico na cociña, é pintor de garabatos e
bailarín de claqué. É cantante, é monicrequeiro cos obxectos cos que brinca e, por
suposto, é o narrador da súa propia
historia.
Gatuxo é unha metáfora do crecemento e
da crianza.
Ata os 5 anos.
Entrada libre ata completar a capacidade

FESTA!!
Concertos, teatro, verbena na
Alameda, comparsas, a noria, os
carruseis, cabalos e máis cabalos
na feira de Amio, polbo na
carballeira... As pequenas han
gravar estes días na súa memoria
para sempre.

De todas as propostas, a
visita a Amio ha ser unha das
que máis agradezan as
miúdas amantes dos animais.
Ver os cabalos de perto
impón, pero tamén impacta.
Que vos parece preparar a visita
con este xogo para coñecer as
partes do corpo dos cabalos?

De 5 a 12 anos. 10 prazas. Inscrición previa dende o 2
ata o 11 no propio centro.

Enredando coas letras

Venres 18 ás 18.30 h
Centro Cívico de Santa Marta
Animación á lectura. Obradoiro en torno a
Mª Victoria Moreno.
De 3 a 14 anos

Peque-obra dos venres:
traballa o teu conto
Venres 18 ás 18 h
Centro Cívico de Vite
Obradoiro de animación á lectura, para celebrar
o Día das Letras Galegas
De 5 a 12 anos. 15 prazas con inscrición desde o 15 de
maio ata cubrir prazas, na Aula de Xogo, de 17.00 a
20.30 h (981 542 490)

Recoñecemento das árbores
Sábado 19 ás 11.30 h
CIAC
Queremos transmitirlles aos pequenos e ás
pequenas da casa a importancia que teñen as
árbores para o planeta, en xeral, e para os
seres humanos, en particular, e inicialos no
coñecemento e recoñecemento das diferentes
árbores que podemos encontrar en Compostela,
concretamente no parque de Belvís.
A partir de 6 anos.
Inscrición, de balde, por teléfono (981 543 145) ou
correo electrónico (ciac@santiagodecompostela.gal)

Os Maios
Xoves 24 ás 17.30 h
Centro Cívico de Santa Marta
Obradoiro de construción e danza dos maios.
Ata 3 anos
10 prazas. Inscrición previa dende o 2 ata o 18.

Percubebé
Marcelo Dobode e Bea Martínez
Xoves 24 ás 18.30 h
Centro Cívico de Santa Marta
Desenvolver o ritmo que todas e todos
levamos dentro é fundamental para a capacidade neuronal, axuda a ter unha boa psicomotricidade e coordinación e traballa a capacidade
auditiva e creativa, o sentido do tempo…
Ademais de inicialas na nosa cultura musical,
as crianzas aprenderán e gozarán descubrindo
o mundo das percusións e da arpa.
Ata 3 anos
25 prazas. Inscrición previa entre o 14 e o 18 de maio.
por correo a dlg@santiagodecompostela.gal

Pum, Pum!
Baobab Teatro
Sábado 26 ás 18.30 h
Teatro Principal
Marieta ten 5 anos e está rodeada de portas,
portas que se abren e contan historias,
historias que teñen música e cantan cando
Marieta quere, pero Marieta ten unha porta
que garda un segredo, un segredo que nunca
contou e que ninguén escoitou.
Pum, Pum! fala de historias cotiás que lles
pasan ás crianzas, pero tamén achega unha
mensaxe clara: dende moi pequenas deben
saber que ninguén as pode obrigar a facer
cousas que non queren.
A partir de 4 anos
Prezo das entradas: 4 euros. Bono familiar (4
entradas): 12 euros.
Entradas á venda no despacho de billetes do Teatro
Principal (aberto de martes a sábado e días de
evento, de 18 a 21 h), no 981 910 522 e en
entradas.abanca.com

Pitusa Semifusa
Olga Brañas e a súa banda
Mércores 30 ás 18.30 h
Centro Cívico de Santa Marta
Pitusa Semifusa é unha nena, neta dunha
coñecida directora de orquestra que, logo de
herdar dela un gramófono, sente curiosidade
por coñecer todas as familias de instrumentos.
Con ela iremos descubrindo sons, instrumentos
musicais e ritmos nunha completa festa musical.
A partir de 3 anos
150 prazas. De balde. Retirada de entradas no CC de
Santa Marta e no Teatro Principal a partir do martes
22 de maio en candanseu horario habitual

+Info: www.apego.gal | apego.santiagodecompostela.gal

Obradoiros Contacontos Teatro Música e mais...

Maio en Compostela é sinónimo de festa rachada!
A Ascensión vístenos de roupa nova e sácanos a bailar .
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