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ARTES 
ESCÉNICAS

EN FAMILIA

AUDITORIO DE GALICIA
Avenida do Burgo das Nacións s/n
15705 Santiago de Compostela
Tel.: 981 55 22 90
Despacho de billetes: 981 571 026
info@auditoriodegalicia.org

TEATRO PRINCIPAL
Rúa Nova, 21
15705 Santiago de Compostela
Oficinas: 981 542 347
Despacho de billetes 981 542 349
tprincipal@santiagodecompostela.gal

ZONA C. PUNTO DE 
INFORMACIÓN CULTURAL
Rúa Preguntoiro, nº 1
15704 Santiago de Compostela
Tel.: 981542462
zonac@compostelacultura.gal

Máis información
compostelacultura.gal
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Q CompostelaCultura
M CompostelaCulturaTV
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SUSPENSIÓN
NUEVEUNO

Teatro Principal
26 de novembro
20.30 h

10 € | Descontos do 50% | >14 anos | 
60 min | Castelán

Vemos en escena a cinco homes. 
Son normais, están subidos 
nun escenario. Cada un distinto 
e todos iguais. Cóidanse, 
empúrranse e celebran xuntos. 
Están a lanzar coitelos contra a 
súa propia sombra, mirando para 
si, movendo os focos para iluminar 
espazos distintos, mostrando a 
súa intimidade, e espíndose para 
escoitar. Homes que se cuestionan 
constantemente, pero se deleitan 
na súa propia identidade... son, á  
n e ao cabo, cinco homes.

DEJÀ VU
MANOLO ALCÁNTARA

Auditorio de Galicia
28 de novembro
18.30 h

3 € | >7 anos| 60 min

Un espectáculo visual, suxestivo, 
arriscado, sen texto, con música 
en directo. Posiblemente unha das 
mellores creacións circenses dos 
últimos anos, do Premio Nacional 
de Circo Manolo Alcántara.

DÉJÀ VU fálanos da distancia entre 
unha persoa e os seus soños, do 
que é e o que lle gustaría ser.

Un espectáculo no que se 
difuminan as fronteiras entre a 
realidade e fantasía a partir dunha 
historia cun punto de melancolía.

Santiago é unha cidade de 
circo, destaca desde a súa 
humildade por ser un dos 
polos de creación e exhibición 
circense do estado español. Por 
iso, celebramos o nacemento 
do circuíto de circo estatal Circo 
a Escena que nos mostrará o 
mellor das disciplinas circenses 
contemporáneas, dirixidas a 
todos os públicos. A selección de 
espectáculos dan boa conta do 
momento creativo do circo que 
cada día gaña máis adeptos/
as. Tres pospostas que recollen 
diferentes discursos artísticos 
dirixidos a tanto a público 
adulto coma familiar. Unha 
escolma que nos mostra que 
esta disciplina non ten límites 
e que serve tamén como unha 
potente ferramenta de creación 
artística sen perder a súa 
esencia:

O risco do máis difícil aínda, o 
imposible trasladado ás táboas, 
a beleza do instante previo ao 
desastre, a gargallada e humor 
do clown, a música e o baile, 
o gume dos coitelos que corta 
respiracións, a superación para 
lograr superarse e superarnos... 
e un ollar fantástico sobre a vida 
e o mundo que nos arrodea... 

Benvidos/as ao Circo!!!

YOLO (YOU ONLY  
LIVE ONCE)
CÍA. LUCAS ESCOBEDO

Auditorio de Galicia
27 de novembro
18.30 h

3 € | >6 anos | 70 min | Castelán

YOLO, só se vive unha vez, é un 
canto á vida a través do circo, 
un berro de loita para asolagar 
o escenario e encher o patio de 
butacas de ilusión. É ese empurrón 
que necesitamos para comezar a 
construír os nosos soños. YOLO é o 
soño de alguén feito realidade.

CIRCO A ESCENA 
COMPOSTELA


