
DESPACHOS E PAGO
DE BILLETES

TELEVENDA
TELÉFONO E INTERNET

ENTRADAS PARA O CINE V.O.S.
FÓRUM METROPOLITANO

     Todos os que accedan ao espazo no que terá lugar o espectáculo deben facelo con entrada. 
Prégase puntualidade. Unha vez comezado o espectáculo non se permitirá o acceso á sala.

Podes seguir a programación 
cultural do concello en Facebook: 
www.facebook.com/CulturaCoruna

Síguenos en Twiter! Serás o/a primeiro/a 
en informarte de todo.
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EXPOSICIÓNS

TEATRO COLÓN
Aberto os días de función desde 1 h. antes.

CINE

FÓRUM METROPOLITANO
ÁGORA

CINE - EL DOCUMENTAL DEL MES
MARTES, 3: 20.00h 2’50€

carné xove, + 65 anos,
persoas desempregadas: 2’00€

CACHADA de Marlén Viñayo.
        El Salvador, 2019 – 82 min – NRM 12 anos – Formato DVD.

CINE

FÓRUM METROPOLITANO
CINE - DOCUMENTAL

LUNS, 2: 19.30h
ENTRADA LIBRE
ATÉ COMPLETAR
A CAPACIDADE

BULLFIGHT un documental de Iago Prada.
Formato DVD – NRM 18 anos – Formato DVD.
Organiza: Asociación Veciñal Oza - Gaiteira - Os Castros. 

CINE V.O.S.

SALA FERNANDO REY - FÓRUM METROPOLITANO
XOVES E VENRES: 20.30h. / SÁBADOS: 17.30 E 20.30h.

SALA FERNANDO REY: ESTREAS EN VO
SALA MARILYN MONROE - FÓRUM METROPOLITANO
XOVES E VENRES: 20.15h. / SÁBADOS: 17.15 E 20.15h.

SALA MARILYN MONROE: RETALLOS DE MULLER

ABRAHAM
CUPEIRO

22
TEATRO COLÓNMARZOFAMILIA 12.00h. 5’00€

5, 6 e 7

KEUL-LE-EO-UI 
KA-ME-LA (A
CÁMARA DE CLAIRE) 
de Hong Sangsoo

Corea del Sur,
2017 - 69 min.  
NRM 7 anos.
Formato blu - ray.

12, 13 e 14

LA MUJER SIN 
PIANO
de Javier Rebollo

España-Francia,
2009 - 93 min.  
NRM 7 anos.
Formato blu - ray.

19, 20 e 21

ANCHOR AND 
HOPE (TERRA
FIRME) de Carlos 
Marqués Marcet

España,
2017 - 113 min.  
NRM 16 anos.
Formato blu - ray.

26, 27 e 28

PRÓXIMA
de Alice Winocour

Francia, 2018
103 min. 
Todos os públicos. 
Formato blu - ray.
Especialmente 
recomendada para o 
fomento da igualdade 
de xénero.

2, 3 e 4 abril

KAABEE (KABEI. A
NOSA NAI) 
de Yoji Yamada

Japón, 2008
135 min.  
NRM 7 anos.
Formato DVD.

5, 6 e 7

ÖNDÖG (O OVO
DO DINOSAURIO) 
de Quan’An Wang

Mongolia, 2019
96 min. NRM 12 anos.
Formato blu - ray.
Especialmente 
recomendada para o 
fomento da igualdade 
de xénero.

12, 13 e 14

KIRIN NO SHITA 
NO KIOKU (O
COCIÑEIRO DOS
ÚLTIMOS DESEXOS) 
de Yojiro Takita

Japón, 2017
126 min. NRM 12 anos.
Formato blu - ray.

19, 20 e 21

BENEDETTA 
FOLLIA (BENDITA
LOUCURA) de Carlo 
Verdone

Italia, 2018
110 min.  
NRM 12 anos.
Formato blu - ray.

26, 27 e 28

L'INTERVENTION
(A INTERVENCIÓN) 
de Fred Grivois

Francia, 2019
94 min. 
NRM 12 anos. 
Formato DVD.

KOLLEKTIVET
(A COMUNA) 
de Thomas Vinterberg

Dinamarca, 2016 
111 min.  
NRM 12 anos.
Formato blu - ray.

CORUÑA
CULTURA

MAR-
ZO

2020
Espectáculos para 
público de 0 a 3 anos

CATRO
CARAMUXO TEATRO

(Galicia)

SÁBADO 4 ABRIL

LUNA
ARENA EN LOS BOLSILLOS 

(Andalucía)

domingo 15 MARZO

UNA AUTOPISTA DETRÁS DEL ENCHUFE
"Una autopista detrás del enchufe" é unha mostra interactiva coorganizada con Red Eléctrica de España 
cuxo obxectivo é explicar como se manifesta, produce e transporta a electricidade e como se operan os 
sistemas eléctricos; en definitiva, que pasa desde que a electricidade se xera ata que chega ás nosas 
casas. Nesta exposición convidámosche a participar, experimentar e descubrir a electricidade e o 
proceso da subministración eléctrica. Tamén aprenderás a como usar a enerxía dunha forma eficiente.

Hai a posibilidad de realizar visitas guiadas para grupos.  O discurso e os recursos utilizados polo 
monitor adaptaranse ao tipo de visita (visita en grupo, visita familiar, adultos, centros educativos…).

Máis información sobre as reservas no correo: exporee@ree.es
Información sobre a exposición www.ree.es/es/exporee

SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIÓNS
EN PALEXCO   

Do  14/10/19
ao 30/04/20

LUN - DOM: de 12.00h. a 14.00h. e
                  de 18.00h. a 21.00h.

20-21
MARZO

TEATRO
ROSALÍA CASTROTEATRO 20.30h.

DESDE
6’50€

SOMA

28
MARZO

TEATRO
ROSALÍA CASTRODANZA 20.30h. 8’00€

07
MARZO

FÓRUM
METROPOLITANO 18.30h. 6’00FAMILIA

27
MARZO

FÓRUM
METROPOLITANOTEATRO 21.00h. 9’00

TEATRO
INVISIBLE

Especialmente recomendada para o fomento da igualdade de xénero.

WEB
www.eventbrite.es

FESTIVAL DA ÓPERA, programación da OSG:
902 434 443
http://entradas.abanca.com
Pagos: con tarxeta de débito (Red 6000) ou 
de crédito (VISA e Máster Card).

2, 3 e 4 abril



DANZA
JAVIER MARTÍN presenta SOMA

SÁBADO

28

SOMA é unha experimentación escénica e matérica que se concentra no estudo do 
corpo e do movemento como sombra e fragmento. A medida e o peso son expresión 
da súa potencia e desaparición, a súa necesaria grieta e abismo. Un saír do rito. 
Performance, acción e instalación xurdida do encontro entre Javier Martín, coreógrafo 
e investigador no eido das artes do movemento, e Joaquin Jara, escultor ambientalista 
e performer. O deseño de luz e a súa activación corre a cargo do iluminador escénico 
Octavio Mas e o ambiente sonoro é creación de Artur M. Puga. Bailarín, escultor, 
iluminador e músico comparten a acción escénica, transitando por diferentes estados 
físicos, conceptos estéticos e calidades de movemento, relacionándose e difuminando 
roles mediante esculturas, materiais, ambientes, obxectos e coreografías que se van 
despregando nun espazo conformado ante o espectador.
Coproducción CENTRO DRAMÁTICO GALEGO & JAVIER MARTÍN.

TEATRO ROSALÍA CASTRO 20.30h. 8’00€*60 min.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%. 
*Familia numerosa, - 25% (desconto aplicable só nos despachos de billetes).

ESPECTÁCULO - GALA DE MONÓLOGOS 
CON O€HO ME TRONCHO

FÓRUM METROPOLITANO

SÁBADO

VÍCTOR GRANDE, ADELAIDA, RODOLFO, DIANA SIEIRA, TITO ROBERT, JESSICA VAL.
Presenta a gala: Gari.
Organiza: Liga Reumatolóxica Galega co fin de recaudar fondos para nenas e 
nenos con enfermidades reumáticas e músculo esqueléticas.

19.30h. 8’00€

14

XI FESTIVAL GALEGO DE CABARET 
EL BURLESCO MALANDRÍN presenta CABARESQUE

TEATRO COLÓN

MÉRCORES

Promotor: Nelson Quinteiro Roa.

21.00h. 10’00€*

25

*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%. 
*Espectáculo con aforo reducido.

CIRCO
ACRÓBATA ARLEQUÍN

TEATRO COLÓN

DOMINGO

Na entrada á carpa dun circo de principios de século XX, un neno chamado Pablo pasa 
numerosas peripecias para descubrir que artista pode ser. Aínda que non é tan forte 
como o forzudo nin tan valente como o domador de leóns, Pablo descobre que a súa 
maior habilidade reside no seu corazón. Con este espectáculo, a compañía La Maquiné 
mergullará o publico no universo pictórico de Pablo Picasso e mais na música das 
primeiras vangardas a través de Satie e Poulenc. Toda unha reflexión sobre a conviven-
cia, o respecto e o bo trato aos animais. 
Inspirado en cadros da Etapa Rosa de Pablo Picasso.
Produción de La Maquiné en coprodución coa Junta de Andalucía e coa colaboración 
do Gran Teatre do Liceu de Barcelona e Laboral Ciudad de la Cultura. 
Premio ao Mellor Espectáculo Infantil e Familiar na Feira de Castela e León. 
Música de Erik Satie (1866-1925) e Francis Poulenc (1899-1963)
Organiza: Edicións Embora S.L.

18.00h. 8’00 / 10’00€*

29

*1ª fila de principal, visibilidade reducida: 6’00€.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%.
*Familia numerosa, só no despacho de billetes: - 25%.

XI FESTIVAL GALEGO DE CABARET 
PIA TEDESCO presenta LIFE IS A CABARET

TEATRO COLÓN

XOVES

Promotor: Nelson Quinteiro Roa.

21.00h. 10’00€*

26

*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%.

XI FESTIVAL GALEGO DE CABARET 
SWING MACHINE ORQUESTRA presenta LIFE IS A CABARET

TEATRO COLÓN

VENRES

Promotor: Nelson Quinteiro Roa.

21.00h. 10’00€*

27

*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%.

XI FESTIVAL GALEGO DE CABARET 
GALA FEMME FATALE 

TEATRO COLÓN

SÁBADO

Promotor: Nelson Quinteiro Roa.

21.00h. 10’00€*

28

*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%.

MÚSICA
BANDA MUNICIAL DE MÚSICA DA CORUÑA

PALACIO DA ÓPERA 12.15h. Entrada de balde até completar a capacidade

DOMINGO

29 Director convidado: Manuel Godoy.

TEATRO - CICLO PRINCIPAL  
LA ISLA de Juan Carlos Rubio

Ada e Laura, unha parella que se fala sen escoitarse e unha distancia que se agranda 
sen pretendelo. Cada vez que me movo afástome máis e cada vez que me achego 
móveste máis. Todos temos no peito un charco de auga salgada rodeado de carne. 
Todos sacamos a cabeza para berrar cando a auga nos chega ao pescozo.
O teatro é ese lugar marabilloso que nos permite ver todo aquilo que non nos 
perdoamos e que está enmascarado en culpas, xuízos ou se cadra soños. Que sucede 
cando a dor nos excede e queremos fuxir dela? Desexamos sobrevivir a calquera prezo?
HISTRIÓN TEATRO.
Intérpretes: Gema Matarranz e Marta Megías.
Autoría e dirección: Juan Carlos Rubio.

VEN - SÁB

06
07

TEATRO ROSALÍA CASTRO 20.30h. desde 6’50€ ata 14’00€*70 min.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%. 
*Familia numerosa: - 25% (desconto aplicable só nos despachos de billetes).

EN CASTELÁN

TEATRO - SEN NUMERAR
CHICAS Y CHICOS de Dennis Kelly

Ela é divertida e audaz. Unha muller que podería ser calquera. Cun marido, unha filla 
pequena que se pasa o día construíndo cousas e un fillo menor que as destrúe. 
Enfrontouse aos teitos de cristal, a un traballo ao que non estaba destinada, á 
conciliación, a sentirse mala nai, e ás pequenas derrotas e vitorias da vida de 
calquera muller.
Pero as cousas non son como parecen. E iso vai cambialo todo. Para sempre.
EL SOL DE YORK. 
Intérprete: Antonia Paso.
Dirección: Lucía Miranda.

VENRES

FÓRUM METROPOLITANO 21.00h. 9’00€*70 min.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: 7’00€.
*Espectáculo especialmente recomendado para o fomento da igualdade de xénero.

EN CASTELÁN

13

TEATRO
INVISIBLES
Invisibles é un espectáculo creado a partir da novela homónima de Montse Fajardo, que 
presenta diante do público sete historias cun denominador común: A violencia de 
xénero. O seu interese reside na exposición de historias reais protagonizadas por 
mulleres galegas, algunha delas xa coñecida pola súa repercusión mediática. De visión 
obrigada!
REDRUM TEATRO.
Organiza: Deputación da Coruña.

SÁBADO

TEATRO COLÓN 20.00h. Entrada de balde até completar a capacidade EN GALEGO

07

TEATRO - CICLO PRINCIPAL  
NEKRASSOV de Jean-Paul Sartre

A pasada tempada La Abadía estreou con éxito Nekrassov, a única comedia escrita por 
Jean-Paul Sartre, obra enxeñosa e profundamente divertida onde o filósofo francés 
critica con ferocidad ao cuarto poder e a manipulación da opinión pública con fins 
políticos ou económicos. Un texto que cuestiona a veracidade da información xornalísti-
ca nun mundo que enarbora triunfalmente a bandeira da liberdade e a democracia.
Situada en plena Guerra Fría, a obra rezuma actualidade: desinformación, uso político 
da mentira e fake news. O xornal conservador Soir à Paris necesita urxentemente 
noticias atractivas para poder subsistir, sexan falsas ou verdadeiras. ¿Que mellor 
reclamo que os testemuños do ministro do Interior ruso Nikita Nekrassov, que acaba de 
cruzar o pano de aceiro?
Desde o humor máis disparatado, Sartre sinala ao fingimiento e ao medo como 
ferramentas de explotación do home polo home. Como en toda a súa escritura, non 
escapa á reflexión sobre a liberdade individual e as contradicións humanas entre o 
pensamento e a acción, sobre a confrontación entre a ética persoal e o deber colectivo.
TEATRO DE LA ABADÍA.
Intérpretes: José Luís Alcobendas, Ernesto Arias, Carmen Bécares, Miguel 
Cubero, Palmira Ferrer, Clemente García, David Luque.
Dirección: Dan Jemmett.

VEN - SÁB

13
14

TEATRO ROSALÍA CASTRO 20.30h. desde 12’00€ ata 26’00€*80 min.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%. 
*Familia numerosa, - 25% (desconto aplicable só nos despachos de billetes).

EN CASTELÁN

TEATRO 
WHAT IS LOVE? BABY DON`T HURT ME

Versión libre de Ivánov de Chéjov por Víctor Sánchez Rodríguez.
Hoxe celébrase unha voda. Unha voda é a celebración do amor.
Ivánov vai casar con Alejandra, a moza que perdeu a cabeza por el. Ana, a súa anterior 
muller, morreu despois dunha longa enfermidade da que Ivánov non se fixo cargo. 
Eugenio, o médico, que estaba namorado de Ana, pretende desenmascaralo diante de 
todos os invitados. Bárbara, unha nova viúva, busca no pracer a forma de paliar a súa 
soidade. Algo similar ocórrelle a Miguel, o único amigo de Ivánov, que non para, que 
se para chora. Ivánov é o centro gravitacional duns seres que tentan atopar o amor e o 
sentido da vida.Pero Ivánov o único que sente é unha melancolía atroz, unha preguiza... 
e unhas ganas de quitarse a vida.
What is love? Baby don't hurt me pretende ser unha reflexión sobre o amor, a neurosis 
e o seu baleiro. É o primeiro traballo de Provincia Chéjov, proxecto co que a compañía 
Wichita Co pretende poñer en escena versións libres de todas as obras de Chéjov...
Unha producción de WICHITA CO. e A+ SOLUCIONES CULTURALES.
Intérpretes: Antonio Escámez, Cristina Fernández, Julian Hackenberg, Román 
Méndez de Hevia, Laura Romeu, Silvia Valero/Gretel Stuyck. 
Dramaturxia e dirección: Víctor Sánchez Rodríguez.

VENRES

27

TEATRO ROSALÍA CASTRO 20.30h. desde 6’50€ ata 14’00€*90 min.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%. 
*Familia numerosa: - 25% (desconto aplicable só nos despachos de billetes).

EN CASTELÁN

TEATRO
O CANDIL, UN MUSICAL GALEGO de Lucía Sá e Sara Fandiño
ESCOLA GALEGA DE TEATRO MUSICAL.
Organiza: Deputación da Coruña.

VENRES

20

TEATRO COLÓN 20.30h. Entrada de balde até completar a capacidade EN GALEGO

TEATRO 
CARLOS BLANCO E XOSÉ A. TOURIÑÁN presentan 
Unha noita na praia
Unha noite na praia é unha comedia de dous personaxes. Dous tipos moi distintos que 
coinciden á tardiña nunha praia fronte o mar. Klaus e Manuel, un sueco e un galego, que 
se parecen o mesmo que o restaurante do Ikea a un Furancho da aldea. Na praia non 
queda ninguén; só Manuel, que traballa no chiringuito, e Klaus, un turista que non quere 
levantar o cu da última hamaca que queda por recoller. Así arrinca o conflito destes 
dous tipos: un quere marchar para a casa para durmir, e o outro quere que lle poñan a 
última cervexa e un ombreiro para chorar as súas penas polo seu corazón roto.
Promotor: Ainé Produccións S.L.

VEN - SÁB

13

TEATRO COLÓN 20.30h.* desde 13’00€ ata 18’00€*
*Días 13 e 14 ás 20.30h. Día 15 ás 19.00h. 
*1ª fila de principal (visibilidade reducida): 11’00€.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%.
*Familia numerosa (só no despacho de billetes): - 25%.

14
15

DOMINGO

15
TEATRO - BEBESCENA
LUNA

Unha cidade. Cada noite, unha visita moi especial. E cada noite, alguén a esperará 
impaciente. Cando aparece a lúa, pouco a pouco toda a cidade se cobre de pequenas 
luces. Onde acenderán a próxima luz? Que historias agochan as casas? Na noite, as 
rúas baleiras énchense de soños e a lúa énchenos coa súa luz. Esta é a historia dun 
feliz encontro.
Con esta montaxe, a compañía reflexiona sobre a problemática e as vivencias actuais 
da infancia e da cidade. Recoñecen as nenas e os nenos como cidadás e cidadáns. 
Recoñecen o seu espazo e o seu tempo e valoran a súa participación na vida das 
cidades. Abordan o espectáculo e mais esta temática a través dun xogo creativo cheo 
de metáforas onde se amosa a cidade encadrada no ciclo día e noite. A cidade como 
un espazo posible para todos e para todas
ARENA EN LOS BOLSILLOS.
Autoría: Elisa Vargas.
Intérpretes: Iker Pérez e Ángela Cáceres.
Dirección: Julia Ruiz Carazo.

ÁGORA 11.30 e 13.00h 6’00€*30 min.
*Abono de 3 (3 persoas que asisten ao mesmo espectáculo): 15’00€.
*Menores de 3 anos: 2’00€.

1 - 3 ANOS

TEATRO 
DREAMING JULIET de Gonçalo Guerreiro
Dreaming Juliet inspírase na peza Romeo e Xulieta de William Shakespeare para abordar 
a cuestión máis esencial da existencia humana: O Amor.
Cunha linguaxe visual asentada no teatro de movemento, na música interpretada en 
directo e na danza, Dreaming Juliet crea unha poética universal da paixón.
Na peza do dramaturgo inglés os seus protagonistas viven un amor prohibido e 
idealizado, condenado pola familia de ambos. A súa intensa relación ten unha curta 
duración e un funesto final.
Mais imaxinemos que Romeo e Xulieta non tivesen morrido e que o principal obstáculo 
á sua relación non fose a oposición das súas familias senón as adversidades das rutinas 
do mundo contemporáneo.
Cales serían os soños de Xulieta? En que tipo de home se transformaría Romeo? Que 
lugar nas suas vidas ficaría disponible para o amor?
ELEFANTE ELEGANTE.
Intérpretes: María Torres, Marta Alonso, Miguel Paz, Nacho Martín e Gonçalo Guerreiro.
Dirección artística:  María Torres e Gonçalo Guerreiro.
Dirección de actores:  Pablo Sánchez.

VEN - SÁB

20
21

TEATRO ROSALÍA CASTRO 20.30h. desde 6’50€ ata 14’00€*
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: - 20%. 
*Familia numerosa, - 25% (desconto aplicable só nos despachos de billetes).
*Entradas de visibilidade reducida nos laterais do terceiro piso: 5’00€.

DOMINGO

22
MÚSICA – PÚBLICO FAMILIAR 
ABRAHAM CUPEIRO e a BMMC presentan Pangea
Hai uns 2OO millóns de anos no noso planeta existía un único e xigantesco continente: 
Pangea . Éste empezou a separarse e co paso do tempo deu lugar aos diferentes 
continentes actuais tal como os coñecemos . 
A viaxe que propoñemos con este concerto é a unión mediante a música das diferentes 
partes do planeta. 
Durante o concierto soarán dende a austral Oceanía cos ecos das súas caracolas, ata 
as misteriosas montañas chinas que o son do Hulusi debuxa coas súas melismáticas 
melodías; grandes chairas como as de norteamérica , selvas como as de sudamérica, 
a frauta Peule de Senegal, a Gaita Búlgara, a desafiante Zurna e as milenarias cornas de 
pastor coserán o vestido que unirá unha vez máis a nosa terra, Pangea! 

TEATRO COLÓN 12.00h 5’00€

MARZO 2020

CONCERTO EN FAMILIA
EL MUNDO SUENA

PALACIO DA ÓPERA 12.00h. 5’00€*

SÁBADO

14 ARCOS IRIS.

*Menores de 18 anos: 2’00€.

FAMILIA
ARROLOS DE SALITRE

ÁGORA 17.00 e 18.30h.

MARTES

17 GUILLERME FERNÁNDEZ – FAIA DÍAZ.
Organiza: Servizo de Normalización Lingüística.

*Información e inscrición: www.coruna.gal/lingua

FAMILIA
A TOUPIÑA QUE QUERÍA SABER QUEN LLE FIXERA 
AQUILO NA CABEZA

ÁGORA 17.00 e 18.30h.

MARTES

24
XANELA NO MAXÍN.
Organiza: Servizo de Normalización Lingüística.

*Información e inscrición: www.coruna.gal/lingua

2 - 4 ANOS
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MÚSICA
O CAMIÑO, DE SETESTRELO

TEATRO COLÓN 20.00h. Entrada de balde até completar a capacidade

DOMINGO

08 O grupo de música tradicional Setestrelo presenta o espectáculo O Camiño, un 
percorrido polos diversos camiños de Santiago que entran en Galicia, posto en escena 
mediante a mestura de fotografía, vídeo, presentación teatralizada, canto e música. 
Setestrelo quere, con este espectáculo, levar ao publico á fantasía de facer O Camiño 
de Santiago desde a súa butaca e poñer en valor a nosa música.
Organiza: Deputación da Coruña.

POESÍA
POETAS DI(N)VERSOS
RAFAEL COURTOISIE – CLAUDIO PATO.
Poéticas de vangarda capaces de combinar o híbrido e o irónico, a poesía-pensamento 
e o experimental, chegados dende o Uruguay e dende Ourense.

LUNS

ÁGORA 20.30h. Entrada de balde até completar a capacidade

16

TEMPORADA 19/20 – ABONO VENRES XV
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA

PALACIO DA ÓPERA 20.30h.

VENRES

20 Programa: Christopher Rouse: Concerto para oboe (Estrea en España) / Richard 
Strauss. Vida de heroe, TRV 190, op. 40. 
Solista: Casey Hill (oboe).
Director: Andrew Litton. 

*+ 65 anos, - 26 anos, persoas desempregadas (só en C2): 6’30€.

desde 11’00€ ata 27’50€*

TEMPORADA 19/20 – ABONO VENRES XVI
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA

PALACIO DA ÓPERA 20.30h.

VENRES

27 Programa: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía nº 31 en re maior, K 297 “París” / 
Héctor Berlioz. Sinfonía fantástica, op. 14.
Director: Richard Egarr.

*+ 65 anos, - 26 anos, persoas desempregadas (só en C2): 6’30€.

desde 11’00€ ata 27’50€*

TEMPORADA 19/20 – ABONO SÁBADO VIII
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALICIA

PALACIO DA ÓPERA 20.30h.

VENRES

27 Programa: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonía nº 31 en re maior, K 297 “París” / 
Héctor Berlioz. Sinfonía fantástica, op. 14.
Director: Richard Egarr.

* - 30 anos, + 65 anos, familias numerosas, persoas desempregadas terán un desconto do 50% 
   en todas as zonas, agás en C2, na que o importe é de 6’30€.

desde 11’00€ ata 27’50€*

MÚSICA
ARA MALIKIAN. ROYAL GARAGE WORLD TOUR

COLISEUM 21.00h.*

SÁBADO

28

Organiza: Violin on Tour AIE.

*Apertura de portas: 19.30h.

desde 30’00€ ata 85’00€*

MÚSICA
ENSEMBLE TRIFOLIUM

TEATRO ROSALÍA CASTRO 20.00h.

MARTES

17 Organiza: Sociedad Filarmónica de A Coruña.

20’00€*
*Menores de 25 anos: 5’00€.

TEATRO - SEN NUMERAR
TEATRO INVISIBLE
En decembro de 2012 a ESAD convidou a Ana Vallés a un encontro con alumnos de 
dirección sobre as formas teatrais de Matarile. Este encontro concretouse nunha 
conferencia de aparencia teatral que deu lugar a un coloquio, e a partir desta experien-
cia decídese desenvolver Teatro Invisible, onde se mostran as principais claves do 
teatro de Ana e de Matarile. 
“Teatro invisible" é unha declaración de principios, un encontro artístico directo co 
público, no que prima a función fática e a dicción filosófica en amálgama de accións 
escénicas sutís. As ideas corren pola escena mentres as emocións estouran.” (Afonso 
Becerra de Becerreá, Blog de crítica da Revista Galega de Teatro). 
MATARILE.
Intérprete: Ana Vallés.
Dirección e textos: Ana Vallés.
Outros textos: Javier Martínez Alejandro.

VENRES

FÓRUM METROPOLITANO 21.00h. 9’00€*70 min.
*Carné xove, + 65 anos, persoas desempregadas: 7’00€.

EN CASTELÁN

27

TEATRO - TODO PÚBLICO
EL VIAJE DE ULISES

Algúns homes atrevéronse a desafiar os seus caprichos e foron vítimas da súa ira, como 
no caso de Ulises, quen ao ofender a Poseidón deixando cego ao seu fillo Polifemo, 
este impídelle volver a Ítaca deixándoo vagar sen rumbo por todo o mar Mediterráneo.
A historia de Ulises é a historia da viaxe como metáfora da vida, da loita contra as 
dificultades e a forma de resolvelas. Unha viaxe chea de peripecias únicas e de xogos 
compartidos onde cada acto,  cada escena é un universo en si mesmo.
Podemos pedirlle a Ulises que nos deixe seguirlle na procura da súa Ítaca, esperando 
con iso atopar tamén a nosa.
Longa vida ao heroe grego.
FETÉN 2019: premio ó mellor espectáculo.
TEATRO GORAKADA.
Intérpretes: Aritza Rodríguez, José Cruz Gurrutxaga / Eriz Alberdi, Fran Lasuen 
e Javi Tirado.
Dirección artística e producción: Álex Díaz.

FÓRUM METROPOLITANO 18.30h. 6’00€*60 min.
*Abono de 3 (3 persoas que asisten ao mesmo espectáculo): 15’00€.
*Menores de 3 anos: 2’00€.

EN CASTELÁN + 7 ANOS

SÁBADO

07

MÚSICA
CUARTETO SCHUBERT

TEATRO ROSALÍA CASTRO 20.00h. 20’00€*

MARTES

31 Organiza: Sociedad Filarmónica de A Coruña.

* - 25 anos: 5’00€.

FAMILIA
MONSTROS CON OU SEN CONSENTIMENTO

MARTES

31 CHUCHES AMIL.
Organiza: Servizo de Normalización Lingüística.

*Información e inscrición: www.coruna.gal/lingua

CENTRO CÍVICO DOS MALLOS 18.00h. + 3 ANOS

CORUÑA
CULTURA

MAR-
ZO


