XULLO/AGOSTO

2018

NENAS / NENOS / ACTIVIDADES / EN GALEGO

XULLO
Día

Hora

Lugar

Mércores 11

12 h

CC das Fontiñas
(aula de xogo)

Actividade

O Carballo con Botas

Idade

Procedemento

0 a 14 anos

De balde. Non precisa
inscrición

3 a 9 anos (con
acompañante)

De balde. Non precisa
inscrición

Anxo Moure

No outono recollemos botas vellas,
enchémolas de terra e pousamos
dentro delas landras, castañas...
Empregámolas como viveiros forestais
e viaxamos con elas, como parte do
proxecto de Contos ambientais para
deixar a mensaxe de que dentro do
vello, da destrución ou do lixo pode
xurdir a esperanza, a vida e o futuro.
Ler conta moito

Mércores 11

11.30 h

Parque traseiro do CC
da Pontepedriña

Xoves 12

11.30 h

Zona verde exterior do
CC de Marrozos

Venres 13

11.30 h

Praza de Aurelio Aguirre (en

Luns 16

11.30 h

Praza de Pascual Veiga (en
caso de choiva CC de Sta. Marta)

Martes 17

11.30 h

Parque do Cotarelo (en caso

Xoves 19

11.30 h

Zona verde exterior ao
CC da Gracia

Venres 20

18.30 h

CIAC

caso de choiva CC de Conxo)

de choiva CC das Fontiñas)

As mañás de circo
Circo Chosco
Chosco móstranos acrobacias,
malabares, técnicas de portés e
equilibrios onde nos uniremos aos
artistas na emoción, no riso e incluso
na escena.
Dous personaxes, dous problemas,
dous xarelos, dous disparates máis que
persoas! Este é un espectáculo cheo de
trampas, golpes, maxia, fracasos,
éxitos, bágoas e gargalladas... Sobre
todo, moitas gargalladas e moito circo!

Charla: “Na procura

Todos os públicos

de alternativas: vivir
sen plásticos”.
Obradoiro: “Elabora a
túa bolsa de tea”

De balde. Inscrición en
ciac@santiagodecompostela.gal
ou no 981 543 145

Falaremos dos problemas que xeran os
residuos plásticos e da prohibición do
uso das bolsas deste material.
Trataremos das posibles alternativas e
aprenderemos a facer unha bolsa de tea
(lembrade traer a unha camiseta vella!)
Domingo 22

20 h

Alameda

Vermello estándar

Todos os públicos

Lanórdika circo e danza
Dous seres opostos encóntranse nunha
escena bañada polo surrealismo, onde
as cores marcan o seu ritmo, a súa
forma do vivo, e na que o amor, guiado
polo circo e a danza, son peza clave
durante todo o espectáculo.
Luns 23

11.30 h

Praza de Pablo Iglesias (en
caso de choiva CC de Vite)

As mañás de circo
Circo Chosco

3 a 9 anos (con
acompañante)

De balde. Non precisa
inscrición

Chosco móstranos acrobacias,
malabares, técnicas de portés e
equilibrios onde nos uniremos aos
artistas na emoción, no riso e incluso
na escena.
Dous personaxes, dous problemas,
dous xarelos, dous disparates máis que
persoas! Este é un espectáculo cheo de
trampas, golpes, maxia, fracasos,
éxitos, bágoas e gargalladas... Sobre
todo, moitas gargalladas e moito circo!
Venres 27

11.30 h

CIAC

Obradoiro de
elaboración de
xoguetes con
material de refugallo

+ 6 anos

De balde. Inscrición en
ciac@santiagodecompostela.gal
ou no 981 543 145

Público xeral e
nenos/as a partir de
9 anos.

De balde. Inscrición en
ciac@santiagodecompostela.gal
ou no 981 543 145

Para incentivar a redución dos residuos
plásticos dun só uso, construiremos os
nosos propios xoguetes con imaxinación.
Sábado 28

11.30 h

CIAC

Ruta interpretativa
polo parque
de Belvís
Coñeceremos un pouco máis a fondo o
céntrico e orixinal parque de Belvís, a
súa fauna e flora, a súa historia, os seus
aproveitamentos e todo o que lle
achega á nosa cidade.

Sábado 28 e
domingo 29

A partir
das 17 h

Parque de Galeras

Do 31 de xullo ao
31 de agosto
incluídos (agás

De 11.30 a
13.30 h

Punto de encontro:
Praza do 8 de marzo.
Se chove, Zona C.

Entrada libre e de
balde

Actividades, diversión e espectáculos
para nen@s e maiores.

fins de semana e
festivos)

Martes 31

Feira na eira
A rúa é nosa!
Territorio xogantín

6 a 10 anos

Xandobela

Inscrición no punto de
encontro durante os primeiros
15 minutos. 20 rapaces/as por
orde de chegada. Recollida no
mesmo punto.

Non hai escola, non estás de viaxe…,
vas ficar na casa? Mellor quedamos e
facemos nosa a rúa. Iso si, sen mamá e
papá, para enredar libremente.
11h

CC das Fontiñas

Mundo Máxico 3.0

+ 6 anos

Pedro Bugarín

Entrada libre ata completar
capacidade

Maxia tradicional e xogos 3.0, ilusionando
co máis místico da literatura clásica e o
máis moderno das tecnoloxías.
Colectivos con necesidades especiais:
todos os capaces de desfrutar da maxia.

AGOSTO
Do 31 de xullo ao
31 de agosto
incluídos (agás

De 11.30 a
13.30 h

Punto de encontro:
Praza do 8 de marzo.
Se chove, Zona C.

fins de semana e
festivos)

Mércores 1

A rúa é nosa.
Territorio xogantín

6 a 10 anos

Inscrición no punto de
encontro durante os primeiros
15 minutos. 20 rapaces/as por
orde de chegada. Recollida no
mesmo punto.

Todos os públicos

De balde. Non precisa inscrición

Todos os públicos

De balde. Non precisa inscrición

Todos os públicos

De balde. Non precisa inscrición

Todos os públicos

De balde. Non precisa inscrición

Xandobela
Non hai escola, non estás de viaxe…,
vas ficar na casa? Mellor quedamos e
facemos nosa a rúa. Iso si, sen mamá e
papá, para enredar libremente.
19.30 h

Praza da Quintana

Vermello
Pistacatro produtora de soños
Vermello é o camiño dun clown, é unha
viaxe cara aos límites, os que nos
impoñen e os que nós mesmos
creamos. Estrañas provisións da viaxe:
chaves, pomos de portas, ilusións, po,
recordos?
O motor da viaxe é o desexo de chegar
alén, ao lugar no que están os outros.

Martes 14

13 h

Cidade Histórica

Animacreques
Catropés
A partir da técnica circense dos zancos
e o virtuosismo da danza, Ánxela
Branco e Vanessa Rivas (Catropés)
propoñen un xogo visual que lle
permitirá ao público participar e gozar
desta peculiar relación entre
monicreque e monicrequeira.

Mércores 22

19.30 h

Praza da Quintana

Espera
Pistacatro produtora de soños
Espectáculo de circo participativo
onde o público é convidado a vivir de
preto as acrobacias que ocorren en
escena e a unha experiencia colectiva.

Mércores 29

19.30 h

Praza da Quintana

Oh Olimpiadas!
Pistacatro produtora de soños
Este espectáculo baséase no cotián da
vida retransmitido como un deporte en
directo para crear un mundo rexido
polo absurdo, onde o xesto deportivo e
o mundo real se mesturan nunha
quimera de disparate continuo.
Estas situacións cobran vida grazas á
combinación de técnicas como a
danza e os portés acrobáticos e, por
suposto, o humor.

Obradoiros Contacontos Teatro Música e mais...
+INFO: www.apego.gal www.apego.santiagodecompostela.gal

