ZAQUIZAMÍ

Compañía Roberto G. Alonso (Cataluña) + 6 ANOS / duración: 50’
SÁBADO

15
OUTUBRO

18.30 h

2016

LAS MARAVILLOSAS AVENTURAS DE ULISES

SÁBADO

22
OUTUBRO

18.30 h

2016

NOVEMBR

CÁNDIDO producciones teatrales (Zamora) + 8 ANOS / duración: 60’
Las maravillosas aventuras de Ulises, son unha viaxe no oficio de relatar
a través da épica e o asombroso mundo da Odisea.
O actor narrador está en viaxe continua, pasa a través do mundo homérico,
e a través da vida. Os obstáculos que atopa son metáforas e símbolos.
O peregrinar de Ulises e as súas aventuras son un pretexto para contar a
viaxe vital de cada un de nós.
TEXTO, PINTURA E DIRECCIÓN: GIANNI FRANCESCHINI
MÚSICA COMPOSTA POR MARCO REMONDINI
ESCENA DE GIANNI VOLPE
INTÉRPRETE: CÁNDIDO DE CASTRO

Entrada: 6
Abono familiar: 15 (inclúe como mínimo a un adulto e un menor)
Menores de 3 anos: 2
DESPACHO CENTRAL DE BILLETES
DA PRAZA DE OURENSE

Artes escénicas para todas as idades
FÓRUM METROPOLITANO

OUTONO DE 2016

De luns a venres, excepto festivos
de 9.30 a 13.00 h e de 16.30 a 19.30 h

DESPACHO DE BILLETES DO FÓRUM
Aberto só os días de función desde unha hora antes
(só se quedan entradas dispoñibles)
TELEVENDA:
902 044 226 (luns a venres de 9.00 a 22.00 h; sábados de 14.00
a 22.00 e domingos de 16.00 a 21.00 h ) - www.ticketea.com

O PODER DE AMABEL

SÁBADO

5

O zaquizamí é un faiado, un rocho aquel recuncho cheo de trastes onde van
parar as cousas vellas. Cada vez que se apaga a luz, faise unha festa e
os seus habitantes, os xoguetes e trastes abandonados cobran
vida, buscan novas oportunidades e fan dos seus defectos
virtudes, comezan a vivir, a xogar, a soñar cando se pensan que
non os escoitan. Pss… Non fagades ruído, que non saiban que o sabedes!
Un canto á diversidade, á solidariedade e ao espírito de superación.
O noso zaquizamí, o da nosa historia, está ao fondo do corredor.
Pssssss.... Non fagades ruído, que non saiban que o sabedes!
DIRECCIÓN E COREOGRAFÍA: ROBERTO G. ALONSO
INTÉRPRETES: ANITA ÀSTRID, BORJA FERNÁNDEZ E LAURA MARSAL

VENDA DE ENTRADAS E ABONOS

Pérez & Fernández (Galicia) + 5 ANOS / duración: 45’

O

18.30 h

2016

Todos os membros da familia de Amabel teñen superpoderes: unha forza
descomunal, a velocidade do raio, unha intelixencia abraiante e mesmo a
capacidade de se faceren invisible. Pero Amabel aínda non sabe cal é a
súa actividade extraordinaria. Para descubrilo, embarcarase co seu amigo
Braulio en aventuras moi peculiares.
INTÉRPRETES / MANIPULADORES: VITORIA PÉREZ E MANU FERNÁNDEZ
DRAMATURXIA: VITORIA PÉREZ
DIRECCIÓN: VITORIA PÉREZ E MANU FERNÁNDEZ

Artes escénicas para todas as idades

FÓRUM METROPOLITANO

OUTONO DE 2016
+ info

www.coruna.es/cultura
Podes seguir a programación
cultural do concello en facebook:
www.facebook.com/CulturaCoruna

CORUÑA
CULTURA

Teatro Paraíso (País Vasco)

DOMINGO

20
NOVEMBR

O

18.30 h

2016
Premio mellor escenografía
FetÉn 2016

+ 6 ANOS / duración: 60’

Hai algún tempo, os Ogros inventaron unha terrible mentira para que as súas
montañas de ouro seguisen medrando: prometeron descolgar a lúa para logo
venderlla en porcións á xente. Todos os creron e non dubidaron en vender as
súas casas, todas as súas pertenzas…, até a comida, para conseguir a súa
porción de Lúa. Agora todo o mundo ten fame, moita fame e débedas, moitas
débedas.Tres perdedores, valentes e atrevidos xuntaranse para crear O Circo da
Lúa e contarnos en voz alta o que todo o mundo pensa e cala.
INTÉRPRETES: TOMÁS FERNÁNDEZ, RAMÓN MONJE E MIKEL IBAÑEZ
DIRECCIÓN: RAMÓN MOLÍNS

SÁBADO

17
DECEMBRO

18.30 h

2016

AMOUR

Marie de Jongh (País Vasco) + 8 ANOS / duración: 52’
SÁBADO

26
NOVEMBR

O

18.30 h

2016
PREMIO FETÉN 2016 AO MELLOR
ESPECTÁCULO

O amor sempre nos dá unha oportunidade. Uns nenos xogan no país onde
todo empeza. Afánanse en descubriren o mundo transformando o seu
universo. Imitan os maiores, con audacia e desenfado. Atrévense a amar sen
saber cal é o seu verdadeiro significado. Non dubidan en pórse a mal antes,
mesmo, en atopar a palabra odio nos seus petos. E, de súpeto, transcorreron
máis de sesenta anos. Agora, envellecidos, sacan dos petos multitude de
palabras que caen como follas marchitas. Saben de cheiros, pel, caricias,
abandono, refuxio, desexo. E, paradoxalmente, non dubidan en pórse a mal
cando xa coñecen o verdadeiro significado de amar. Saben do tempo. O que
non saben é que o amor sempre nos dá unha oportunidade.
DIRECTOR: JOKIN OREGI
DIRECTORA ARTÍSTICA: ELISA SANZ
INTÉRPRETES: ANA MEABE, ANDURINA ZURUTUZA, ANA I. MARTÍNEZ,
JAVIER RENOBALES E PABLO IIBARLUZEA

SÁBADO

28
XANEIRO

18.30 h

2017

TRIPULA

Los Farrés (Cataluña)

SÁBADO

3

DECEMBRO

18.30 h

2016
PREMIO FETéN ESPECTÁCULO EN
ESPAZOS NON CONVENCIONAIS

+ 6 ANOS / duración: 45’

Dous científicos iluminados descubriron unha nova maneira de viaxar e hoxe
preséntano a un grupo de pasaxeiros. Despois de moito traballo e esforzo,
atrévense a mostrar a súa gran revolución nos medios de transporte: o Globo
Estático. O Globo Estático viaxa polo espazo, rozando os límites da realidade,
permitindo ir a sitios que ata agora ninguén sospeitaba que existisen.
A viaxe promete ser apracible e poético, aínda que pode xurdir máis dun
contratempo que obrigará aos pasaxeiros para incorporarse á tripulación.
Unha viaxe estática dentro dun globo aerostático. Un espectáculo para
navegar fose do mundo, deixándoche levar polo aire e a imaxinación.
CREACIÓN: PEP FARRÉS, JORDI FARRÉS E JORDI PALET
DIRECCIÓN: JORDI PALET I PUIG
INTERPRETACIÓN: JORDI FARRÉS E PEP FARRÉS

EL ELEFANTITO

JIM E A ILLA DO TESOURO

LUNATICUS CIRCUS

Eme2 (Galicia)

+ 6 ANOS / duración: 55’

O pequeno e valente Jim Hawkins rexenta co seu pai unha pequena
pousada na costa de Inglaterra. Fronte ao mar, soña con vivir aventuras
e converterse nun gran mariño. E raios que ou fará! O destino fai que
chegue ás súas mans ou mapa do tesouro do pirata Flint. Desta maneira,
comeza a viaxe á Illa do Tesouro. Unha viaxe non que Jim navegará por
medio mundo, vivirá múltiples aventuras, cruzarase con temibles piratas
(quizais non tan temibles) e descubrirá unha amizade eterna.
Música, acción, liortas, humor, piratas desapiadados, piratas parvos,
pernas de pau, parches no ollo, papagaios, cancións corsarias, un
tesouro agochado, unha illa remota e unha busca chea de aventuras.
IDEA ORIXINAL: JOKIN OREGI, JAVI TIRADO E ÁLEX DÍAZ
DIRECCIÓN: ÁLEX DÍAZ E JAVI TIRADO
INTÉRPRETES/MANIPULADORES: ROCÍO GONZÁLEZ E TONI SALGADO

+ 5 ANOS / duración: 45’

Pavillón Liño é a nova proposta escénica de Caramuxo Teatro para toda
a familia. Un espectáculo que nace para homenaxear ou desaparecido
Pavillón Liño da Coruña, espazo cultural de estética modernista dedicado
a todo tipo de actividades artísticas: teatro, cinema, baile, monicreques,
cómicos, autómatas...
Unha trepidante comedia de variedades cunha coidada posta en escena,
na que desfilarán unha morea de pintorescos personaxes.
AUTORÍA: CARAMUXO TEATRO
DIRECCIÓN: JUAN RODRÍGUEZ E LAURA SARASOLA PONTÓN
INTÉRPRETES: JUAN RODRÍGUEZ, XOSÉ VILARELLE E LAURA
SARASOLA PONTÓN

MANAWE
SÁBADO

4

FEBREIRO

18.30 h

2017

Matrioska (Galicia)

11

+ 8 ANOS / duración: 50’

Manawee é un espectáculo de creación contemporánea sobre as emocións
dese primeiro momento de cambio do que somos conscientes na vida
e polo que, inevitablemente, todo o mundo pasa. Nenos/as e adultos/as
emociónanse e divírtense, á vez que se dan conta de que as experiencias
que crían únicas son, en realidade, compartidas.
AUTORÍA: LORENA CONDE
MÚSICA: MÓNICA DE NUT, JAVI BERMEJO E VADIM YUKHNEVICH
INTÉRPRETES: LORENA CONDE, ANABELL GAGO E CHELO DO REJO

+ 3 ANOS / duración: 50’

Bubu é o único home da familia, as súas irmás menores son demasiado
pequenas para realizar as tarefas de casa, así que mamá e papá déronlle
a tarefa de lavar os calcetíns de toda a familia.
É un traballo tedioso e Bubu, durante o lavado, conta unha historia. Así que,
como por encantamento, os calcetíns cobran vida e convértense en animais da
selva que nos contan como o bebé elefante do nariz pequeno, de curiosidade
insaciable, descobre como pode ser útil.
AUTOR, DIRECCIÓN E INTÉRPRETE: BRUNO CAPPAGLI

FEBREIRO

18.30 h

2017

MOBY DICK

Gorakada (Pais Vasco) + 6 ANOS / duración: 60’
SÁBADO

11

Con Moby Dick non pretendemos máis que albiscar a inmensidade desta obra
mestra da literatura universal mais nada nos impide propoñer un xogo en que
a imaxinación sexa a noso aliada para recrear mares, cachalotes, personaxes
e aventuras presentes na obra e materializar todo isto na mente da persoa
espectadora grazas á utilización dos elementos escénicos, o ritmo, o humor,
a música, o traballo dos actores e, sobre todo, as palabras de Melville.

MARZO

PAVILLÓN LIÑO

Caramuxo Teatro (Galicia)

La Baracca (Italia)

SÁBADO

18.30 h

2017
Candidata Á XIX edición dos
Premios Max das Artes Escénicas

AUTORÍA: CREACIÓN COLECTIVA A PARTIR DUNHA ADAPTACIÓN
DE XULLO SALVATIERRA
INTÉRPRETES: ARITZA RODRÍGUEZ, JOSÉ CRUZ GURRUTXAGA,
ERIZ ALBERDI, FRAN LASUEN E UNAI LASO

BARROKINO

Teatro Paraíso (País Vasco)

SÁBADO

8

+ 3 ANOS / duración: 35’

Barrokino é unha excepcionalidade no mundo dos espectáculos infantís.
Cunha estética ambiciosa, con vestiario de época e unha posta en escena
brillante, Teatro Paraíso e a Orquestra Sinfónica de Euskadi reúnen, coa escusa
dunha merenda, unha actriz, tres instrumentistas e dous cantantes que, entre
bocado e bocado, se irán introducindo no universo musical barroco.

ABRIL

18.30 h

2017

PREMIO CIRCUÍTOS FESTCLÁSICA 2016

DIRECCIÓN MUSICAL: ELENA MARTÍNEZ DE MURGUÍA
DIRECCIÓN DE ESCENA: CHARLOTTE FALLON
VIOLA DE GAMBA: ELENA MARTÍNEZ DE MURGUÍA
VIOLÍN: IRENE ECHEVESTE
GUITARRA BARROCA: RAFAEL BONAVITA
SOPRANO: AÍDA BRICEÑO
SOPRANO: PAULA FERNÁNDEZ LUEJE
ACTRIZ: TEATRO PARAÍSO, ROSA A. GARCÍA

+AN3
OS

+AN5
OS

+AN6
OS

+AN8
OS

