Y LAS IDEAS VUELAN

EM•NA

LÍMITES

MARTA ALONSO TEJADA

ANIMAL RELIGION

COLECTIVO GLOVO

EXPERIMENTADANZA

Teatro Principal
29 de abril
20.30 h

Teatro Principal
1 de maio
17.30 h e 18.30 h

Teatro Principal
22 de maio
20.30 h

Teatro Principal
28 de maio
20.30 h

10€* | Adultos | 75 min

4€** | De 2 a 6 anos | 30 min

10€* | Adultos | 50 min

10€* | Adultos | 60 min | Galego

BAILAR AGORA é unha sorte
de imperativo cara un
posicionamento no presente social
e persoal a través da danza.

‘…y las ideas vuelan’ é un
espectáculo fresco onde
poucos obxectos teñen moito
protagonismo e pequenos
descobrementos medran ata
converterse en escenas divertidas,
fantásticas, cheas de complicidade.
Un espectáculo de circo onde o
xogo, a colaboración co público,
a luz e a música se enlazan para
que cada función resulte unha
experiencia diferente.

EM·NA investiga a “acústica
subcutánea” a través da vibración
e do silencio resultante no corpo
do outro. A relación entre os
intérpretes pasa por diferentes
estados: comprimindo, estirando,
cambiando o ritmo da súa propia
vibración, e todo isto partindo
da súa fisicalidade individual.A
composición escénica dos corpos
mostra os diferentes estados e
espazos dunha mesma vibración
a través dunha fisicalidade
contemporánea, espida, crúa
e cotiá. A forte presenza do
mundo e espírito xaponés crea
unha estética chea de detalles
significativos e contundentes.
EM·NA fala do que o corpo
entende

Límites é un espectáculo
de danza inclusiva no que o
protagonista se enfronta ás súas
diferentes personalidades que
son interpretadas por outros
personaxes, cos que interacciona
nas diferentes escenas, a
fraxilidade, a seguridade, a
intuición, a infancia, a dozura,
a maternidade. É unha viaxe a
través dos límites que nos marca
a vida, nas nosas relacións cos
demais, pero sobre todo aqueles
límites que nos marcamos nós
mesmos. Todo acompañado da
música en directo.

Un impulso por situarnos no
tempo actual, no afecto e na
emoción que estamos a compartir
aquí e agora bailando.

ARTES
ESCÉNICAS
EN FAMILIA

Danza

Primeiro
semestre
2021
Dosis de Paraíso

BAILAR AGORA

• Uso obrigatorio de máscara
• Desinfección de mans
• Distancia mínima de 1,5 m entre
persoas
Se presenta algún síntoma relacionado
coa COVID-19, pregamos non acceda ás
instalacións.

Venda de entradas
CANDO E ONDE?

NINA NINETTE

TECHNOCRACIA

SINTEMPO

DOSIS DE PARAÍSO

TRASPEDIANTE

FUNBOA ESCÉNICA

SARA CANO

SHARON FRIDMAN

Teatro Principal
7 de marzo
18.30 h

Auditorio de Galicia
Data por confirmar

Teatro Principal
10 de abril
20.00 h

Teatro Principal
28 de abril
20.30 h

10€* | Todos os públicos | 60 min

10€* | Adultos | 50 min | Castelán

SinTempo, segundo traballo de
Sara Cano, busca poder falar
do paso do tempo, do pasado, o
presente, o atemporal, o rápido, o
lento, o estático, o que permanece
e o que se vai e, en definitiva,
das sensacións e reaccións que
todo isto produce na creadora
neste momento presente que vive
o seu corpo e a súa conciencia.
O traballo desta coreógrafa,
situada entre o español e o
contemporáneo, caracterizouse
pola mestizaxe de linguaxes
coreográficos en continuo proceso
de procura cara a un estilo propio.

Elas atopáronse e entregáronse a
unha á outra. Descubriron o hábito
da turbulencia, a oportunidade
do abrazo e o medo á soidade.
Manterse no paraíso non foi tarefa
fácil, manterse no presente, sen
a refracción do pasado nin a
proxección do futuro.

10€* | Adultos | 75 min | Galego

4€** | Infantil a partir de 3 anos | 55
min | Galego
Nina, valente e alegre a partes
iguais, atopa unhas flores moi
especiais que a levan a descubrir
un mundo fantástico, habitado
por seres máxicos, poderosos e
divertidos. Todo é tan diferente,
tan brillante, tan fermoso! Mais
Nina sinte a falta do seu fogar e
decide marchar. A cuestión é que
ese mundo é un labirinto e como
todos os labirintos, é moi doado
entrar pero ben complicado saír.
Será que ela o consegue?

ARTES
ESCÉNICAS
EN FAMILIA

Technocracia aborda a festa
como lugar de comuñón, como
mecanismo de reprogramación
mental, de ruptura co cotiá, de
hedonismo físico e emocional, e
tamén como unha metodoloxía
de creación a partir do corpo
en movemento e a masa, onde
expandir a nosa experiencia
escénica ao incluír ao publico
como parte esencial da peza, a
través das accións que se xeren.
Trátase de deixar de crear ficcións
para deixarnos crear polos feitos,
intentando preservar a nosa calor
interna, a nosa frescura e bondade
humana contra a tiranía da orde.
Bailar é un acto de #resistencia.

Todos nos buscamos, todos no
camiño, baixo a luz incerta que
nos percibe e que difumina os
límites do tempo, dirixidos cara a
un horizonte sen memoria, cara a
unha soidade plena na que o amor
quizais se desvele no latexo do
corazón.

A semana do espectáculo:
• Desde as 10.00 h do luns en
compostelacultura.gal
• Despacho de billetes do Teatro
Principal de martes a sábado (+ días
de evento) de 18 a 21 h. (Se a función
é fóra dese horario, desde unha hora e
media antes do inicio)
• Nos espectáculos do Auditorio de
Galicia, tamén no despacho de billetes
do Auditorio desde unha hora e media
antes do inicio.

DESCONTOS E ENTRADAS
ESPECIAIS:

(*) Descontos do 50% para persoas
desempregadas, perceptoras de
rendas sociais, xubiladas, maiores
de 65 anos, estudantes, menores
de 25 anos e membros de familias
monoparentais ou numerosas.
Descontos non acumulables entre si.
(**) O bono familiar (4 entradas por
12€) só se poderá mercar no despacho
de billetes.

Protocolo anticovid
Será de aplicación a normativa vixente
en cada momento e, así mesmo, a
cabida dos espazos escénicos está
limitada ao que recolla a orde vixente
no momento da función.
O acceso dos espectadores estará
condicionado en todo caso sempre a:

Pódese consultar o protocolo de acceso
a espectáculos en espazos pechados
na web compostelacultura.gal

#Prefunción
Conversamos con membros do equipo
do espectáculo antes de que se erga o
pano. Podes velas na canle de Youtube
de Compostela Cultura. É unha
actividade do Club C!

Aviso!
Debido á situación actual provocada
pola pandemia orixinada polo
COVID-19, en calquera momento
poderán modificarse as normas de
organización e acceso ao recinto,
así como os horarios das funcións,
segundo as indicacións sanitarias de
cada momento.
Pregamos se contraste a información
actualizada na páxina web
compostelacultura.gal

Máis información
compostelacultura.gal
E CompostelaCultura
D CCultura
Q CompostelaCultura
M CompostelaCulturaTV
9 compostelacultura.gal

