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• Venres 1 de outubro, 21 horas: 

TEATRO PARA ADULTOS: “El título de este espectáculo no es mi madre” 

COMPAÑÍA: Sexpeare 

ELENCO: Santiago Molero, Rulo Pardo 

Estraña comedia que narra a historia de Marco, un home que acaba de morrer e 

emprende unha absurda fuxida que o levará até Galicia. Na súa odisea atoparase con 

portas parlantes, ratas de Armani, anxos con ás de polo e toda clase de mortos en 

dubidosas circunstancias.  

PREZO: 7 euros.  

 

 Domingo 3 de outubro, 18 horas: 

TEATRO INFANTIL: “El flautista mágico” 

COMPAÑÍA: Teatro Paraíso Sal 

ELENCO: Tomás Fernández Alonso, Arrate del Río, Ramón Monge 

Sonarán vellas e máxicas melodías. O reloxio dunha estación perdida parará o tempo 

a toque de silbato e o vento, o incansable tempo, susurrará outra vez ao oído a 

célebre e renovada historia do Flautista de Hamelin. 

PREZO: 5 euros adultos e 3 euros até 12 anos. 

 

 Mércores 6 de outubro, 20:30 horas: 

CONCERTO: Joao Afonso 

Influenciado pola música urbana africana e a música popular portuguesa, que coñeceu 

da man do seu tío Zeca Afonso, grabou o seu primeiro traballo en solitario, 

“Missangas” en 1997, aos que se suman “Barco Voador” (1999), “Zanzibar” (2002) e 

Outra Vida (2006), así como diferentes colaboracións nos discos de outros artistas. 

PREZO: 10 euros.  

 

 

 Venres 8 de outubro, 21 horas: 

TEATRO PARA ADULTOS: Go on!! 
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COMPAÑÍA: Malasombra 

ELENCO: Jouse García, Xoque Carbajal 

Logo da chegada do home á lúa á humanidade só lle faltaba un reto: a chegada do 

home a Galicia. No ano 25 despois de Gayoso, dous intrépidos exploradores tiveron o 

valor de adentrarse nas descoñecidas terras galaicas a través da ruta xacobea.  

PREZO: 7 euros.  

 

 Domingo 10 de outubro de 2010, 18 horas: 

MAXIA: “Atrapado na torre” 

COMPAÑÍA: Chrystyan Magic 

Espectáculo creado a través da imaxinación e a creatividade no que mediante a 

sucesión de xogos de maxia e humor, Chrystyan tentará descubrirlle aos nenos e 

nenas a ilusión e a fantasía que se esconde nos contos. 

PREZO: 5 euros adultos e 3 euros até 12 anos. 

 

 Mércores 13 e xoves 14 de outubro de 2010, 20:30 horas: 

DANZA: “Alicia & Alicia” 

COMPAÑÍA: A Produccións Artísticas (A Factoría Teatro/Disque Danza) 

ELENCO: Anabel Gago, Gena Baamonde, Toni Salgado, Uxía Vaello. 

A peza xira ao redor dunha nena que ten moita imaxinación. Alicia é o único 

personaxe de toda a historia que actúa con cordura e unha serenidade que 

contradicen a súa idade. O obxectivo do espectáculo é facer unha reflexión, unha 

ollada, desde a actualidade. Alicia como protagonista e Alicia á antagonista. 

PREZO: 5 euros. 

 

 

 

 

  

 Venres 15 de outubro, 21 horas: 

TEATRO PARA ADULTOS: Un condón por se pillo! 
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COMPAÑÍA: Róber Bodegas 

Historia con forma de monólogo na que Rober Bodegas lembra a chegada do seu 

despertar sexual, e como, grazas á intervención de personaxes tan dispares como 

Lorena Berdún, John Lennon ou Bruce Lee, conseguiu dar o paso de neno a home. 

PREZO: 7 euros. 

 

 Sábado 16 de outubro 

OBRA: “30 anos de O Trasno”  

COMPAÑÍA: O Trasno Novo Teatro 

Fundada en outubro de 1980 na parroquia de Comesaña, dende o ano 2007 organiza 

os Encontros Teatrais de San Andrés de Comesaña. 

ENTRADA LIBRE 

 

 Domingo 17 de outubro, 18 horas: 

TEATRO INFANTIL: “Violeta Coletas contra as salchichas ¡gulp!” 

COMPAÑÍA: Títeres Trompicallo 

ELENCO: Luis González, Sabela Amado 

A Violeta non llegusta estudar, a Violeta gústalle ver a tele. A Violeta non lle gustan as 

acelgas, a Violeta gústanlle as salchichas. A Violeta non lle gusta Sarita, a Violeta 

gústalle Miguel... aínda que un extraordinario suceso fará que cambie de opinión. 

PREZO: 5 euros adultos e 3 euros até 12 anos. 

 

 Mércores 20 de outubro, 20:30 horas:  

CONCERTO: Orquestra 430 

Creada no ano 2005 como "Ensemble Vigo 430", partiu coa premisa de crear un 

núcleo de corda de calidade para xa a partir do 2008 abordar progresivamente o 

repertorio sinfónico. A Orquestra está formada na súa maioría por músicos 

profesionais, e complétase con moitos dos máis brillantes expoñentes da prolífica 

"canteira" musical de Vigo e España en xeral, que cursan os seus últimos anos de 

carreira e se incorporan a actividade profesional.  

Na actualidade o seu elenco vai desde os 14 músicos da pequena orquestra de cámara 
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necesaria para abordar o repertorio barroco ate os 43 que compoñen a formación 

sinfónica, segundo o repertorio a interpretar. A orquestra ten como director artístico a 

Javier Escobar e como director musical a Alejandro Garrido, un dos máis relevantes 

músicos xóvenes do noso país. 

 PREZO: 5 euros  

 

 Venres 22 de outubro, 21 horas: 

TEATRO PARA ADULTOS: “Un cranio furado (A Skull in Connemara)” 

COMPAÑÍA: Producións Teatrais Excéntricas 

ELENCO: Dorotea Bárcena, Evaristo Calvo, Víctor Mosqueira, Santi Romai 

Os feitos acontecen nun país de chan acedo e alta pluviosidade. A emigración e un 

catolicismo escéptico fan parte do ADN. No cimiterio arredor dunha cova aberta 

convócase toda a curiosidade e a malicia dos superviventes.  

PREZO: 7 euros. 

 

 Domingo 24 de outubro, 18 horas: 

MAXIA: “Nanomaxias” 

COMPAÑÍA: Román García 

Espectáculo de maxia absolutamente sorprendente, con cousas pequenas e emocións 

fortes. Cartas que trocan de cor, moedas que desaparecen e reaparecen nas mans do 

espectador ou billetes que multiplican o seu valor... 

PREZO: 5 euros adultos e 3 euros até 12 anos. 

 

 Do 25 ao 31 de outubro: 

TEATRO: Semana de Teatro Afeccionado 

 

 

 

 

NOVEMBRO 
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 Venres 5 de novembro, 21 horas: 

TEATRO PARA ADULTOS: “Maté a un tipo” 

COMPAÑÍA: Bambalinas Asesinas 

ELENCO: Sergio Pazos, Tonino, Aisha Wizuete, Anaís Yebra 

Comedia negra que se convirte en drama surrealista até que un psicólogo empeza a 

afondar nas relacións desta familia de clase media onde o hábito de matar acaba por 

convertirse nun auténtico vicio. 

PREZO: 7 euros. 

 

 Domingo 7 de novembro, 18 horas: 

TEATRO INFANTIL: “Rosalía, a pulga que escribía” 

COMPAÑÍA: Galitoon (Monicreques) 

ELENCO: Santiago Alonso, Rogelio Lema 

Había unha vez, unha pulga moi, moi pequena: Rosalía. Rosalía escribe unha carta 

cada día. Métea nun sobre, ponlle un selo e mándaa por correo. Bruno, o Canguro, un 

carteiro moi especial, encárgase en persoa de levarlla ao seu destinatario... e lerlla. 

PREZO: 5 euros adultos e 3 euros até 12 anos. 

 

 Venres 12 de novembro, 21 horas: 

TEATRO PARA ADULTOS: “Sexo? Por que non?” 

COMPAÑÍA: Eme2 Emoción&Arte 

ELENCO: Mercedes Castro 

Comedia trepidante na que desde Adán e Eva até os nosos días se mostran situacións 

cotiás entorno ao encontro carnal. Unha comedia reflexiva, para mozos e maiores, un 

punto de encontro humorístico para rachar cos tópicos e os tabús. 

PREZO: 7 euros. 
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 Sábado, 13 de novembro, 20:30 horas: 

CONCERTO: Filhartrompía Quartet 

Esta formación naceu no seo da Real Filharmonia de Galicia co obxectivo de amosar 

ao público o repertorio de cámara oara cuarteto de trompas. Ofreceu o seu primeiro 

concertos en xullo de 2007 e na actualidade está integrado por Jordi Ortega, Xavier 

Ramón, Alfredo Varela e Martín Naveira.  

PREZO: 5 euros. 

 

 Domingo 14 de novembro, 18 horas: 

MAXIA: “Máxico CIRCUS Cabaret: o Cabaret dos Números Descartados” 

COMPAÑÍA: Cayetano Lledó 

Espectáculo de ilusionismo teatral para todos os públicos. Con maxia musical, 

comedia, manipulación de cartas, malabarismo de contacto, clown, levitacións, 

cambios de vestiario, humor, mentalismo e hipnose. 

PREZO: 5 euros adultos e 3 euros até 12 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

Entradas: Poderán adquirirse anticipadamente a través da páxina web 

www.laboleteria.es ou o mesmo día do espectáculo a partir dunha hora antes do 

comezo. 

Abonos: Para o programa “Con T de Teatro” poderanse adquirirse abonos dun mes 

para todas as funcións de adulto ou familiares, cun 25% de desconto sobre o prezo 

total. Pódese consultar toda a información en www.vigocultura.org e 010. 


