
Parque de Santa Margarida // A Coruña

5, 6, 12 e 13 de Agosto



 5 Agosto ~ PARQUE DE sANtA MARgARIDA ~ 
 17.00 h Animación trouleira de benvida
 17.30 h Odaiko Percusión: Invención
18.30 h A Tropa do Trapo: O Ritmo do Camiño
20.00 h Espectáculo Final. Circoopera
21.00  h Despedida

· Exposición: Pallasos en Rebeldía en iDomeni (Grecia)
· Xincana Cooperativa
· 18.30 h  Obradoiro e Conto en Lingua de Signos
· 17-20 h ESPAZO PARA BEBÉS

co espectáculo A alfombra máxica de Mirari Urruzola (17.30 e 19.00 h) 

· Mbolo Mooye Doole: Animación con percusión africana 
· Espazo feira

 6 Agosto ~ PARQUE DE sANtA MARgARIDA ~ 
 17.00 h Os Quinquilláns: No fondo do mar
  17.15 h Falcatrúa: O espíritu do bosque
18.00 h Fantoches Baj: Fabula galénica
18.30 h  Turukutupa: Rezikletas
20.00 h Malas Compañías: Txatarra
21.00 h Despedida

· Instalación: Garabato de Xogo
· Instalación: Reziclonk
· Anxo Moure: Ciclobiblioteca (17 a 20 h)
· 17-20 h ESPAZO PARA BEBÉS 

co espectáculo Baila Roque Baila de Baobab Teatro (17.30 e 19.00 h)

· Espazo feira

 12 Agosto ~ PARQUE DE sANtA MARgARIDA ~ 
  17.00 h Benvida: Vane Rivas
  17.00 h Mundo Mandarina: O meu avó é mago
 18.00 h Cía Duelirium: Welcome
  19.00 h Shakti Olaizola: Irakurriz
20.00 h Espectáculo Final: Gala artística Feminina
21.00  h Despedida

· Mónica de Nut: Non te cortes coa ópera (17.00 a 18.00 h)
· Xincana pola Igualdade
· 17-20 h ESPAZO PARA BEBÉS 

co espectáculo Percubebé de Marcelo Dobode e Bea Martínez 
(17.30 e 19.00 h)              

· Espazo feira

 13 Agosto ~ PARQUE DE sANtA MARgARIDA ~ 
  17.00 h Fanfarria TaquiKardia
  17.30 h Bigolis Teatre: Pete & Pat
 18.30 h Pablo Díaz: Toc Toc             
20.00 h O Sonoro Maxín e o Xiqui, Xoque Fiú Fiú  
 da familia María Fumaça
21.00 h Despedida

· Espazo de interación cos músicos
· Espazo “Toca ti mesmo”
· 18.30 h Obradoiro Percusión: Alou Tama
· 17-20 h ESPAZO PARA BEBÉS 

co espectáculo Arrolos e contiños de Migallas (17.30 e 19.00 h)

· Espazo feira
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  ~ PARQUE DAs UtoPíAs ~ 
A CoRUñA , 2-13 Agosto

O Parque das Utopías é moito máis ca unha programación 
cultural para as familias: é un espazo, no Parque de Santa 
Margarida, que convida a que soñemos un futuro mellor, 
máis solidario, igualitario e respectuoso, convidándonos a 
transformar a nosa realidade máis próxima.

Un espazo que tamén se espalla pola cidade da Coruña na 
sección A Utopía en Movemento; un espazo onde todo 
é posible grazas á maxia, ao circo, ao clown, á música... Con 
ese espírito do circo, de facer “o imposible posible e o 
posible belo”, un lugar atravesado pola solidariedade, 
a conciencia medioambiental, a lingua e cultura galegas, a 
cooperación e a igualdade de xénero, desde a alegría e 
o optimismo



 ~ A UtoPíA EN MovEMENto ~ 
 2 Agosto 
· Danthea: Carapuchiña vermella e o conto do lobo

PRAZA DE AZCÁRRAGA ás 19.00 h

 3 Agosto 
· Mundo mandarina: Laboratorio máxico

Parque DE VIOÑO ás 19.00 h
· Os Sete Magníficos máis un: Dous pallasos en máis apuros

PRAZA DAS CONCHIÑAS ás 20.00 h

 4 Agosto 
· Falcatrúa: Linocho e a lúa

PRAZA DE SANTA MARÍA ás 19.00 h
· Caramuxo: Feo

PRAZA DO HUMOR ás 20.00 h

 8 Agosto 
· Trío Refugallo: Ritmo refugallo

RUA BARCELONA ás 19.00 h
· Falcatrúa: Linocho e a lúa

PRAZA DE AZCÁRRAGA ás 19.00 h
· Peter Punk: Peor imposible

PRAZA DE LUGO ás 20.00 h
· Rojo Telón: Soy ellas

FONTE DOS SURFISTAS ás 20.00 h

 9 Agosto 
· Trío Refugallo: Ritmo refugallo

RÚA REAL ás 19.00 h
· Danthea: Carapuchiña vermella e o conto do lobo

PRAZA DE SANTA MARÍA ás 19.00 h
· Os Sete Magníficos Máis um: Dous pallasos en máis apuros

PRAZA DOS ÁLAMOS - BARRIOS DAS FLORES ás 20.00 h

 10 Agosto 
· Trío Refugallo: Ritmo refugallo

XARDÍNS MÉNDEZ NÚÑEZ ás 19.00 h
· Caramuxo: Feo

PRAZA DE AZCÁRRAGA ás 19.00 h
· Javi Javichy: Veló como el rayo

PRAZA DE LUGO ás 20.00 h

 11 Agosto 
· Fuman: Musicoloco

PRAZA ELÍPTICA. ás ROREIRAS ás 19.00 h
· Troula: Hakuna Matata - Pasarrúas

PASEO DO PARROTE ás 18.30 e 20.00 h
· Djuggledy: Il diabolo

PRAZA DAS CONCHIÑAS ás 20.00 h

os EsPECtÁCULos
PARQUE DAs UtoPíAs
odaiko Percusión: Invención
Odaiko fai un repaso das grandes inven-
cións do ser humano ao longo da historia. 
En “Invención”, a imaxinación e a creatividade 
son pezas fundamentais para a creación de 
novos obxectos e búsqueda de solucións ás 
que o ser humano se ten que enfrontar no 
día día.

A tropa do trapo: o Ritmo do Camiño
Todo comezou hai anos, nun parque. Antía 
era galega e Wamba do Congo. Chocaron e 
compartiron o que tiñan: Antía a súa merenda 
e Wamba as súas historias. E aí comezou un 
camiño... E agora os seus camiños sepa-

ráronse. Antía é unha cooperante na aldea de Wamba, en África, 
e Wamba percorre Europa buscándose a vida. Aínda que no fondo 
os dous andan o mesmo camiño: o seu.

varias Compañías: Circoopera
Peter Punk presenta unha gala que contará co clown e 
malabarista Mereclown (David Merelas), Amontonados 
por Azar, Desastronauts e a acróbata Sue Moreno.



os Quinquilláns: No fondo do mar
Impresionante pasarrúas que propón unha 
expedición co Capitán Barba Branca polo 
fondo do mar: anémonas, medusa, cabaliños 
de mar, peixes de cores, mantas e estrelas 
de mar tomarán as rúas da cidade para mer-
gullala no océano.

Falcatrúa: o espírito do bosque
Espectáculo que combina o títere tra-
dicional cunha coidada posta en escena e 
deseño de luces. Un bosque é invadido 
polo lixo e Celes, trapeiro calé, mantedor 
inconsciente do precario medio, é captado 
por un ruín especulador.

Fantoches Baj: Fabula galénica
Na comarca de Catasós ven reducidos os 
seus recursos polo desexo do Rei Don 
Cardo de construírse un castelo novo e 
desproporcionado. Isto obriga ao Burro 
Eduardo xunto coa raposa, o lobo e o 

regato a organizárense na súa loita contra o Rei para recupe-
rar a vida da fraga e a súa contorna.

turukutupa: Rezikletas
Catro actores-músicos (Víctor García de 
la Torre, Manuel Tebar, Iker Barrientos, 
Sergio López de Landache) realizan unha 
posta en escena consistente nun concerto 

itinerante, cun soporte sonoro completamente acústico e rea-
lizado a partir de materiais reciclados e reutilizados.

Malas Compañías: txatarra
Espectáculo de circo e teatro de rúa para 
todos os públicos que utiliza o humor, o 
teatro, a manipulación de obxectos e a 
acrobacia para mergullar o público nun tra-

ballo espectacular, divertido e tenro sobre o lixo. 

Anxo Moure: Ciclobiblioteca 
Un día os contos decidiron subirse a unha 
bicicleta, cargados nun ciclocarro cons-
truído en Dinamarca. Os contos percorren 
rúas, bosques, praias e prazas, para engaio-
lar a grandes e pequenos, para reivindicar a 

lectura e a escoita como ferramenta cultural e para desconta-
minar o mundo cunhas simples pedaladas culturais.

Mandarina: o meu avó é mago
A maga cómica presenta un espectáculo 
onde unha nena pallasa e moi traste anda a 
fedellar nos materiais de mago do seu avó, 
o grande ilusionista Antón Chipirón, dispos-
tos para a función. Terá mil incidentes con 

eles, pero @s pequen@s voluntari@s do público axudarana. 

Cía Duelirium: Welcome
“Welcome” desenvólvese nun cuarto de 
12 metros cadrados, cuxas paredes -invisi-
bles- son testemuña do reencontro de 
dúas amigas tras unha longa tempada sen 
verse. O público presenciará as anécdotas, 
risas e líos que as dúas mulleres protagoni-
zarán nese cuarto.

shakti olaizola: Irakurriz
Poderemos ver como o feito de ler é un 
xogo, desafío e deleite, vendo como a 
artista mestura os libros coa danza, a voz, 
os equilibrios e a contorsión. Shakti Olai-
zola aposta por unha linguaxe diferente 
que mergulla o público nun imaxinario dispa-
ratado e delirante.

gALA FEMININA:
presentada por Vanessa Rivas, contará 
coas acrobacias de Paula Quintás e Marta 
Alonso, a actuación de Mandarina Efectos 
secundarios, a Nana para espertar de Mónica 
de Nut e Ánxela Blanco, e máis acrobacias 
con Raquel Veganzones.

Mónica de Nut: Non te cortes coa ópera
Intervención de microópera da cantante: 
soprano lixeira ofrécese de perruqueira 
en plena rúa. Non é o barbeiro de Sevilla nin 
canta a Rossini, pero para un corte de puntas 
ben vale un Caccini.

Fanfarria taquiKardia
Grupo de música extremo festeiro de 
repertorio taquicárdico, que vai das melo-
dís balcánicas a coñecidas pezas da música 
clásica e mais do cine, pasando pola música 
tradicional galega e latina, achegándolle 

sempre o espirito necesario para o baile e a festa.



Bigolis teatre: Pete & Pat
Dous elegantes ciclistas conducen un tán-
dem que empurra a un pianista que toca ani-
madas melodías. Cando paran, o piano torna 
teatriño de monicreques onde se repre-
sentan as aventuras de Pete e Pat, unha 

lebre nerviosa e un bulldog tranquilo.

Pablo Díaz: toc toc
Premio Martín Códax de Música Infantil 
2014, Toc Toc é un mollo de cancións cheas 
de ledicia, ilusión, amizade e compañeirismo, 
onde non teñen cabida os malos rollos e si 
a defensa do medio ambiente, a protección 
dos animais e todas esas cousas que nos axu-
dan a facer un mundo mellor. 

o sonoro Maxín
O Sonoro Maxín reinvéntase cun formato 
no que achega a súa música ás rúas e prazas, 
reducido e moi adaptable. A banda viaxa 
nunha furgoneta que leva o seu propio 
equipo de son. 

o Xiqui, Xoque Fiú Fiú
Xiqui Xoque Fiú Fiú aglomera ao máis nutrido 
da música galega arredor dun proxecto que 
aposta pola diferenza como un xeito de 
ollar mellor e máis lonxe. Desta nova volta, 
este proxecto musical conta coa colabora-

ción de excelentes músicos e músicas, ademais de toda a familia 
María Fumaça.

EsPAzo BEBés
Mirari Urruzola: A alfombra máxica
A alfombra máxica é un lugar de libre expe-
rimentación, unha alfombra táctil, sonora 
e olfactiva onde a artista plástica convida 
aos máis pequenos a mergullarse nunha viaxe 
sensorial. Xuntos descobren o pracer de 
apalpar, manipular, escoitar, ver, saborear... 

Baobab teatro: Baila Roque Baila
Baila Roque, baila! é un espectáculo de tea-
tro e contos dinámico, divertido e parti-
cipativo onde os contos e os bailes teñen 
cabida. Andrea, desta vez, estará acompa-
ñada deste simpático personaxe, Roque, 
que nos fará rir, bailar e soñar. 

Marcelo Dobode e Bea Martínez: Percubebé
Neste obradoiro os pequechos e as peque-
chas de 0 a 6 anos tomarán contacto co ritmo 
a través da percusión, a experimentación e a 
diversión.

Migallas teatro: Entre arrolos e contiños
Entre arrolos e contiños os nenos com-
partirán con quen os coida un momento de 
pracer, lonxe do ruído e os quefaceres 
cotiáns; espertando o seu interese pola 
literatura e a tradición oral. 

A UtoPíA EN MovEMENto
Danthea: Carapuchiña vermella 
e o conto do lobo
Unha mesma realidade pode cambiar depen-
dendo de quen conte a historia. Desta 
volta, na Carapuchiña vermella ou o conto do 
lobo é o lobo quen conta aquela historia. 

Danthea Teatro será quen lle dea voz ao outro gran protago-
nista da Carapuchiña, nesta particular visión do conto. 

Peter Punk: Peor imposible
O pallaso galego do momento, gamberro e 
irreverente coma sempre, presenta un novo 
número aínda máis chungo-chungo-chungo-
ke-te-cagas. Equilibrios, lume e malabares 
imposibles, o máis difícil aínda sen pelos na 
lingua. Peor imposible!

Mandarina: Laboratorio máxico
Laura Mandarina, unha das máis recoñecidas 
e premiadas magas cómicas dos últimos tem-
pos, preséntanos nesta ocasión, acompañada 
polo paxaro Rigoberto, un espectáculo 
onde humor, trucos de maxia e monicreque 
alíanse coa tenrura e inocencia do clown.

os sete Magníficos Máis Un:  
Dous pallasos en máis apuros
Os nosos dous protagonistas transfór-
manse en dous aloucados acróbatas dispos-
tos a presentar o seu abraiante número de 
circo cheo de risco e emoción: O Vaso da 
Morte. Pero nada lles sae como desexan...



CORUÑA
CULTURAS

Falcatrúa: Linocho e a lúa
Espectáculo de monicreques sobre un 
neno chamado Linocho que xogaba coa súa 
amiga Chiruca, até que un verme xigante e 
vesgo lle papou o seu globo! Linocho vai na 
súa procura para obrigalo a que lles dea un 

novo globo e así entra no alucinante mundo da fantasía.

Caramuxo: Feo
Versión de Andersen para nen@s de 3 anos 
en diante: a pequena fábrica de parrulos 
de Goma “Il Papero Giallo” produce a dia-
rio centos e centos de parrulos do mesmo 

tamaño e cor, mais un día sae un parrulo diferente...

trío Refugallo: Ritmo refugallo
Nova proposta da man de membros de Odaiko 
e A Magnifique Bande dos Homes sen Medo 
que mestura clown, música sobre instrumen-
tos feitos a partir de materiais de refuga-
llo, participación e interacción co público. 

Un novo concepto de pasarrúas que espalla risa e ritmo

Rojo telón: soy ellas
A compañía propón unha viaxe emocional 
íntima mais divertida de tres mulleres que 
se atopan no mesmo camiño e deciden seguir 
xuntas. Poesía corporal, a través de ele-
mentos aéreos (trapecio triplo, teas…) e 
acrobacias de chan e verticais, que xerarán 
imaxes de moita forza visual e significativa, 
combinadas co clown.

Javi Javichy: veló como el rayo
Malabares, diábolos, mazas ou pelotas son 
o fío condutor da historia do primeiro día 
de traballo dun malabarista, que xoga coas 
reaccións do público e busca o risco sobre 
os cilindros.

Fuman: Musicoloco
O artista do momento! Despois de “petalo” 
nas redes sociais co vídeo deste número, 
combinación impecable de música e malaba-
res, chega ás rúas da Coruña.

troula: Hakuna Matata
Pasarrúas moi... animal! polas rúas da Coruña, 
que se converterán na sabana africana por 
un momento: rinocerontes, xirafas, ele-
fantes...

Djuggledy: Il Diabolo
Este “tolo guiri alemán” presenta un número 
con 1, 2, 3… Moitos diábolos! Con moita risa, 
música e enerxía positiva. 


