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l Xoga
 compañía Entremans

idade +3
60 min.

 Lugar Aula de Cultura Xulio Cuns
 Entradas Adultos 2 €
  Nenos e nenas de balde
  É imprescindible que os nenos e as nenas veñan   
  acompañados de persoas maiores.

Planeta
RAARD

PROPOSTAS CULTURAIS
PARA A INFANCIA E A XUVENTUDE
www.urdime.net     info@urdime.net

981 937 424 / 679 946 957

Distribución

Marián González
R/ A Picota 3

15318 Abegondo (A Coruña)
Tlf. 636 860 927

marian@trompicallo.com
www.trompicallo.com
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Se te miras ao espello, podes verte por 
dentro?
Xoga é un espectáculo de danza, con 
motivo didáctico sobre o funcionamento do 
noso corpo, para descubrir como es e saber 
de que estás feito/a. 
Un encontro didáctico que conxuga espazo 
escénico, audiovisual, musical e danza. 
Diversión, unión e espectáculo.
Unha viaxe dende a imaxinación ao 
coñecemento. Espectáculo recomendado 
pola Comisión de Danza da Rede Nacional 
de Teatro e Auditorios do INAEM.

  
sáb. 

15
18:00 h

l A galiña azul
 compañía Tanxarina

idade +3
50 min.

Este espectáculo mestura títeres e actores, 
baseado no conto homónimo de Carlos 
Casares. Está orientado ao público infantil 
e familiar. A galiña azul resulta unha 
convincente arma contra a inxustiza, unha 
clara defensa da diversidade. Fainos 
lembrar que aínda é posible loitar contra a 
homoxeneidade cando esta vén imposta, 
que formas alternativas de resistencia 
seguen existindo aínda que sexa pintando 
galiñas de azul e organizándose de xeito 
colectivo. Con esta peza Tanxarina sigue 
explorando as posibilidades do teatro non 
só como desfrute e diversión, senón tamén 
como ferramenta de concienciación social 
e como parte importante na formación 
integral das persoas.
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18:00 h

l Planeta Ardora 
 compañía Trompicallo

idade +4
50 min.

Houbo un día no que o Planeta Ardora estivo 
cheo de luz, un día no que florecían as adalas, 
que así é como se chaman alí as flores, os 
tulús, os peixes, nadaban na ardora que é 
a auga-luz que da nome ao planeta e que 
ilumina a moitos seres vivos que alí viven, 
naqueles días Ardora podía considerarse un 
Planeta feliz… mais (sempre hai un pero senón 
non existirían as historias), todo isto rematou, 
alguén comezou a estragar a auga-luz e con 
ela ao resto da vida, deixando todo enzoufado 
e noxento, os pobres ardorianos non sabían 
que facer nin onde ir e vagaban polo planeta 
ennegrecido intentando atopar un lugar para 
comezar de novo, cando un pequeno ser, un 
verme, nun curruncho do planeta, foi quen de 
devolverlles a esperanza e as forzas para loitar 
e intentar salvar Ardora… agora só queda por 
ver se o conseguirán.

  
sáb. 

29
18:00 h

l Patapatúm 
 compañía Elefante Elegante

idade 3 a 8
45 min.

O Elefante Elegante presenta un novo 
espectáculo na liña do seu traballo xestual 
e cunha forte compoñente plástica e 
musical. Patapatúm propón unha reflexión 
sobre a presenza dos bens materias nas 
relacións entre pais e fillos. As nais e pais 
cun relativo poder económico, desexando 
a felicidade dos seus fillos, adoitan 
ofrecerlles moreas de xoguetes e intentan 
buscarlles ocupacións permanentes para 
estimulalos, para que se desenvolvan e 
non se aburran. Mais o aburrimento non é 
sempre negativo, pode ser estruturante e 
desenvolver a súa creatividade. Por outra 
banda, pode acontecer que eses obxectos 
materiais, eses agasallos, intenten encher 
a falta de tempo que os proxenitores teñen 
para lle dedicar aos seus fillos e fillas.
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No concello de Betanzos 
cremos que o Nadal 
é tempo de regalar, 
divertirse, imaxinar... por 
iso, e porque nos gusta 
reciclar e reutilizar, aquí tes 
este teatriño moi, pero que 
moi, betanceiro.

Instrucións:

1. Recorta pola liña de puntos o interior 
do teatriño e este lateral do folleto.

2. Ata un cordón entre dúas cadeiras 
(pero antes pídelle permiso aos teus 
pais) e colga o folleto/teatriño con 
dúas pinzas da roupa.

3. Recorta os personaxes pola liña 
de puntos.

4. Pega un paliño pola parte de 
atrás do personaxe cun fiso. 
Servirache de mango.

5. Comeza a función.

Folleto impreso nun papel elaborado 
con fibras recicladas de residuos de 

produción. A tonalidade natural débese á 
ausencia de branqueantes ópticos no proceso. Na 
súa fabricación redúcese o consumo enerxético, 

utilízase menos auga e as emisións de CO2 son 
menores. Recíclao despois do seu uso.

s

Lembra que podes recortar e reutilizar este 
cartel e convertelo nun xogo. Ti invéntas a 
historia. Reutilizar é outra forma de coidar 

o medio ambiente.

¡

Podes sacarlle unha foto ao folleto e enviar 
un wasap, un email... para que os teus 

amig@s se divirtan nestas tardes de teatro.

pm

ILUSTRACIONES_LUIS GALÁN   www.sistema.es
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