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En familia

CATRO
CARAMUXO TEATRO

Teatro Principal
30 de abril
17.30 h e 18.30 h

4€* | De 8 meses a 4 anos | 30 min | 
Galego

EMBALOS NEOFOLK
CONCERTOS PARA BEBÉS –  
PAULO LAMEIRO

Auditorio de Galicia
2 de maio
11.00 h e 12.30 h

4€* | De 0 a 3 anos | 45 min

Y LAS IDEAS VUELAN
ANIMAL RELIGION

Teatro Principal
1 de maio
17.30 h e 18.30 h

4€* | De 2 a 6 anos | 30 min

ESENCIAL
VAIVÉN CIRCO

Teatro Principal
9 de maio
18.30 h

4€* | A partir de 5 anos | 55 min

‘Catro’ é a nova proposta de 
Caramuxo Teatro para primeira 
infancia. É unha peza visual 
que xoga coa vida, coas formas, 
os sons e as texturas, co 
movemento...

Catro lados ten un cadrado, a 
miña galleta preferida, catro son 
as estrelas que vexo dende a 
miña habitación e catro son os 
recunchos do meu lugar favorito.

Catro é a experimentación a 
partir dun número que se repite 
na nosa vida. Unha experiencia 
para gozar en familia coa danza 
como linguaxe, como canle de 
coñecemento.

Bábabai 
Babábabai bailemos 

Cando somos bebés, e ainda non 
nacemos, xa bailamos. Bailamos 
nun líquido amniótico quentiño 
que se balancea ao sabor da 
respiración e dos pasos de nosa 
nai. Despois cando nacemos, 
das memorias felices nace unha 
necesidade de continuar a bailar. 
Por iso as nosas nais nos abanean 
para calmar e adormecer. E nun 
ápice, os nosos pais descobren 
que comezamos a bailar así que 
ouvimos unha música un pouco 
máis rítmica. Neste concerto imos 
bailar con músicas antigas do 
tempo intrauterino, mais tamén 
con novos sons que apelan a 
outras danzas. 

‘…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.

Esencial é un espectáculo que fala 
de transicións. Cinco personaxes 
que xogan, que soñan, unha viaxe 
de aventuras que nos levará a 
lugares recónditos nos que a 
decisión vital será tomar o camiño 
máis simple.

Este novo espectáculo de Vaivén 
Circo preséntase cunha posta en 
escena inspirada no ‘Arco da Vella 
de Waldorf’, un xoguete composto 
por pilares e arcos que propician 
unha espectacular escenografía.
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NINGURES
TEATRO Ó CUBO

Teatro Principal
21 de febreiro
18.30 h

4€* | A partir de 6 anos | 60 min | Galego

NINA NINETTE
TRASPEDIANTE

Teatro Principal
7 de marzo
18.30 h

4€* | Infantil a partir de 3 anos | 55 min 
| Galego

DON GAIFEROS
OS MONICREQUES DE KUKAS

Teatro Principal
4 [estrea], 5 e 6 de marzo
20.00 h [día 4] e  
18.30 h [días 5 e 6]

4€* | Todos os públicos | 60 min | Galego

GRAN GALA DO CIRCO 
DE COMPOSTELA
COORDINADA POR PISTACATRO

Auditorio de Galicia
18 de abril
18.30 h

4€* | De 4 a 99 anos | 75 min | Galego

A través do humor, a danza, a 
manipulación de obxectos e o 
teatro físico, Teatro ó Cubo afonda 
nas metas e frustracións, nos 
propios retos, nos encontros e 
desencontros e nos medos que 
nos paralizan, poñendo en valor 
a amizade, o fracaso como parte 
do camiño e o respecto pola 
diversidade de cada quen. Unha 
viaxe pola vida mesma. Dúas 
formas de ver o mundo. Dúas 
maneiras de chegar a un lugar. 
Dous xeitos de comportarse e 
un obxectivo común: chegar a 
Ningures. 

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?

Actores, monicreques e músicos, a 
modo de opereta, parten do romance 
popularizado por Don Faustino 
Santalices e van  incorporando 
cancións e músicas do folclore 
galego, para contar un dos milagres 
atribuídos ao Apóstolo Santiago 
que narra a viaxe do peregrino 
francés Gaiferos de Monmarltan 
ata a súa morte aos pés do santo 
na Catedral compostelá. Nesa viaxe 
atemporal atoparase con diferentes 
personaxes e lugares e monumentos 
representativos do feito xacobeo 
ata rematar aos pés do Apóstolo 
Santiago no Pórtico da Gloria.

Compostela é unha cidade de 
circo xa que numerosos artistas 
circenses residen na cidade 
e queren celebrar o seu día 
facendo unha mostra do mellor 
do seu traballo acompañados dos 
mellores números dos colegas do 
estado. 

A Gran Gala de Circo, que celebra 
xa a súa terceira edición, contará 
unha completísima variedade 
de números das disciplinas máis 
sorprendentes e arriscadas.

Venda de entradas

CANDO E ONDE?
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:
(*) 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:
• 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.

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

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
Descarga o programa completo 
con información detallada de 
cada espectáculo na nosa web 
compostelacultura.gal
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