
S
O

Y 
U

N
A

 N
U

EZ
 |

 Z
U

M
-Z

U
M

 T
EA

TR
E

ONDE?

• Preferentemente a través do 
portal compostelacultura.gal

• Despacho de billetes da Zona 
C. Punto de Información Cultural. 
Aberto de martes a sábado, de 11 a 
14 e de 16 a 19 h. 

• Nos despachos de billetes dos 
espazos escénicos 1 hora antes do 
comezo dos espectáculos.

AVISO!

Deberase mercar unha 
entrada para cada asistente 
independentemente da súa idade.

Pregamos contraste a información 
actualizada na páxina web 
compostelacultura.gal

AUDITORIO DE GALICIA

Avda. Burgo das Nacións, s/n
15705 Santiago de Compostela
981 552 290 (oficinas)
981 571 026 (despacho de billetes)

TEATRO PRINCIPAL

Rúa Nova, 21
15705 Santiago de Compostela
981 542 347 (oficinas)
981 542 349 (despacho de billetes)

ZONA C.  
PUNTO DE INFORMACIÓN CULTURAL

Rúa do Preguntoiro, 1 (Praza de Cervantes)
15704 Santiago de Compostela
981 542 462

 COMPOSTELACULTURA
 CCULTURA
 COMPOSTELACULTURA
 COMPOSTELACULTURATV
 COMPOSTELACULTURA.GAL

XOGO DE ESPELLOS
UNHA OLLADA A TRAVÉS DA 
MÚSICA ELECTRÓNICA

REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

Javier Otero, composicións, piano e 
electrónica

Rubén Iglesias, baixo electrónico e 
sintetizadores

Auditorio de Galicia 
4 de febreiro 
18.30 h

Prezo: 3 € | Idade: > 12 anos | Duración: 
50 min

Javier Otero, pianista e artista 
experimental, presenta o seu novo 
proxecto “Saraiba” para piano e 
electrónica xunto coa Real Filharmonía 
de Galicia. Unha aposta pola estética 
actual, con influencias da natureza e 
da vida cotiá. Abrir as fiestras para 
osixenarse e deixarse levar…

MINI MOZART
REAL FILHARMONÍA DE GALICIA

Jan Wierzba, director

Serviço educativo da Casa de Música do 
Porto

Auditorio de Galicia
4 marzo
18.30 h

Prezo: 3 € | Idade: > 6 anos  | Duración: 
50 min 

Mini Mozart é un espectáculo para 
todas as idades, cunha linguaxe simple 
e humor inocente. É unha aventura dos 
nosos días cos ollos e oídos doutros 
tempos, onde as personaxes saen da 
música e viven nela cun entusiasmo 
contaxiante. Orquestra, mestre e 
público son os elementos perfectos 
para tamaña festa, sendo que ao longo 
da viaxe todos os segredos serán 
desvelados!

Neste espectáculo o ambiente é 
para gozar da música de Mozart, con 
interacción entre os personaxes e o 
público, ben como entre os personaxes 
e a orquestra.

CONCERTOS FAMILIARES

VENDA DE 
ENTRADAS



SOY UNA NUEZ
ZUM-ZUM TEATRE

Teatro Principal
28 xaneiro
18.30 h

Prezo: 3 € | Idade: >5 anos | Duración: 60 
min | Lingua: castelán

A avogada Marinetti é unha muller 
implacable e amargada que denunciou 
a case toda a veciñanza. A súa vida 
cambia o día no que Omar, un neno 
refuxiado, cae dunha rama da súa 
nogueira. O neno transforma a súa vida 
por completo e para poder quedar con 
el, di que é unha noz e que, segundo 
unha antiga lei, todo froito que caia no 
seu xardín perténcelle. O xuíz e o fiscal, 
incrédulos, escoitan as testemuñas. 
Mentres, Omar lembra como tivo que 
fuxir dun país en guerra e como perdeu 
os seus pais no mar, esperando ter unha 
oportunidade na vida.

GRAN GALA DE CIRCO 
DE COMPOSTELA
PISTA4 PRODUCTORA DE SOÑOS

Auditorio de Galicia
16 abril
18.30 h

Prezo: 3 € | Idade: >2 anos | Duración: 70 
min | Lingua: galego

Ven a celebrar o DÍA MUNDIAL DO CIRCO 
ao Auditorio de Galicia coa Gran Gala de 
Circo anual que o Concello organiza en 
colaboración con Pistacatro.

Un produto para gourmets, a flor e 
nata, la crême de la crême. Deguste os 
números máis deliciosos, as maiores 
proezas condensadas, chega agora 
a compilación cos maiores éxitos dos 
artistas de circo do panorama estatal e 
internacional.

As Galas de Circo inscríbense na mellor 
tradición dos espectáculos de variedades, 
tanto dos circos coma do music-hall, 
onde se poden mesturar os números de 
malabares, a canción, os números de 
humor, os monólogos, as acrobacias e os 
pasos de claqué, entre outros.

LATAS
D’CLICK

Teatro Principal
15 abril
18.30 h

Prezo: 3 € | Idade: >5 anos | Duración: 55 
min | Lingua: sen texto

Un equilibrio entre o animal e o humano, 
unha danza entre o inútil e o belo. 
Tres personaxes constrúen e destrúen 
o presente sen máis obxectivo que 
desafiar ao aburrimento. Coñécense 
tanto que non necesitan falar. Habitan 
un mundo no que pasou algo, pero 
non sabemos o que. Buscan dentro de 
latas un pouco diso, que ao compartirse 
se multiplica. Unha invitación a xogar 
indiferentes a calquera pensamento. Un 
momento de felicidade compartida, cun 
pé neste mundo, e outro nunha terra 
sen tempo.

NATAMAN
DA.TE DANZA

Teatro Principal
29 abril
18.30 h

Prezo: 3 € | Idade: >6 meses a 5 anos | 
Duración: 50 min | Lingua: castelán

Cada persoa brilla con luz propia entre 
todas as demais. Neste espectáculo de 
danza contemporánea vemos a dous 
intérpretes, dous amigos, dous cómplices 
que se atopan nunha sala de xogos.

Descobren que hai auga, lume, vento 
e terra ordenados e á súa enteira 
disposición. Un cuarto de xogos pode ser 
unha praia, pode ser un deserto, pode 
ser o mar. E tamén… cando estamos sos, 
poden ser moitos mundos.

Natanam significa danza en sánscrito. 
E ese é o punto de partida deste 
espectáculo: queriamos dar aos máis 
pequenos, á primeira infancia, un espazo 
e un tempo de sensacións a partir da 
pureza da danza.

LOOP
ARACALADANZA

Auditorio de Galicia
27 maio
18.30 h

Prezo: 3 € | Idade: >4 anos | Duración: 55 
min | Lingua: sen texto

Que queda tras os aplausos dunha 
función, xusto cando o pano cae? Que 
queda tras unha función e tan só unha 
“luz de traballo” ilumina o espazo?

Quen recolle e ordena e limpa o 
escenario? Como é un escenario baleiro? 
Que sucede entón? Loop é un escenario 
como un lenzo en branco. Teatro dentro 
do Teatro. Danza dentro da Danza.

Entre aplausos e aplausos, os que se 
escoitan nada máis comezar a función 
e os que suceden nada máis acabar, o 
público será testemuña e cómplice desta 
aventura imaxinada na que tamén é 
parte do espectáculo.

TILINTILONIA
O BAÚL DA TÍA TOLA

Teatro Principal
5 maio
17.00 e 18.00 h

Prezo: 3 € | Idade: >6 meses ata 3 anos | 
Duración: 30 min | Lingua: sen texto

Tilintilonia é un pequeno planeta 
habitado por dúas mulleres, (Tilín e Tilón 
cada unha co seu son). Elas descubrirán 
un mundo cheo de texturas, cores, 
sons e fantásticos seres que xorden 
coa música e onde o vento e a auga 
convértense en elementos de xogo.

Dous seres espertan en Tilintilonia a 
un mundo máxico no que descubrir 
novos sons e melodías, novas texturas, 
onde deixarse levar pola fantasía e os 
sentidos.

É un espectáculo para bebés que 
pretende o estímulo dos sentidos e que 
viaxa a través das sensacións e das 
emocións.

NIDOS (NIUS)
PROJECTE NIUS

Auditorio de Galicia
6 maio
11.00 e 12.30 h

Prezo: 3 € | Idade: <2 anos  | Duración: 45 
min | Lingua: sen texto

NIDOS é unha invitación para toda 
a familia a vivir a arte cos cinco 
sentidos. O espectáculo está dedicado 
ao momento único dos primeiros 18 
meses de vida. Celebramos, nun espazo 
tranquilo e seguro, cheo de beleza, 
música, cheiros, cores e texturas, a 
chegada da vida en forma de bandullo 
e latexado. Desde a tenrura e o xogo, 
gozamos o descubrimento do corpo, os 
sons e o espertar das memorias da nosa 
infancia. A creación contou co traballo 
dedicado de nais e pais que viven nos 
Centros Penais de Wad-Ras e Brians 2.

#PORVEZPRIMEIRA 

PORVEZPRIMEIRA
PorVezPrimeira presenta un 
programa dedicado á primeira 
infancia. Unha selección moi 
coidada de espectáculos para 
bebés e os/as máis pequenos/
as da casa, que pretende que 
tanto o Auditorio de Galicia 
como o Teatro Principal se 
convertan no lugar da primeira 
experiencia cultural dos nosos e 
das nosas novas veciñas.

Recoméndase asistir con non 
máis de 2 acompañantes por 
bebé ou crianza.

Deberase mercar unha 
entrada para cada asistente 
independentemente da súa 
idade.


