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¡¡Viva Barriga Verde!!

Saluta:

,---t: r})
Domingo de Furabol

;;.'

¡Hola amigos! Benvidos ó domingo de
furabolos.

Dende hoxe "Don Furabolos», invita a tódolos
nenos deste Concello pra que veñades á festa dos
seus amigos, os fantoches.

Vai ser coma un carrusel de espectáculos de
monifates, unha ampla mostra das labouras cos
fantoch eiros galegos estamos a facer no noso
país.

Ademais das fantochas, podedes participar
noutras varias actividades: irnos a aprender
cancións, e algún que outro xogo, podedes votar
unha ollada na exposición de monicreques,
faremos un cursiño, no que irnos ver como se fai
un espectáculos de monecos, e si queredes
poñeremos un buzón onde podades bot á-las
"cartas ó Furabolos» pra contarlle cantos ,
cousas, dibuxos, as vosas opinións perto deste

, 1 O - IC1C o.. . ¡ que sena.
Saudamos con moito gusto, dende iste cachiño

de papel, a tódolos amigos de "Don Furabolos».

ASOCIACION DE TITIRITEIROS GALEGOS

Romero Donallo, 17-j2 e
15706 SANTIAGO

'0': (981) 59 98 98

Cuordil,adur: Jorge Rey



Cachirulo

Don Gaifero«

Autor: romance popular escrito e
adaptado por Kukas.

Historia de como o Pelengrín Santo
desandou arrevirados carreiros deica
Compostela, e das andromenas que !le
aconteceron no seu devagar de romeiro.

Cachirulo
Avda. de Lugo, 2-Atico A
"lJ' : (981) 56 36 49 - 56 27 34

Santiago



Danthea
.~---

o Peluquillas LangariUas

Autor: Kukas.

Un neno moi Jarpeiro que papa
caramelos ameigados e por lambon,
trasgo e que mais sei eu, acontecelle algo
estraño e diño de ser escrito nas portadas
dos xornais mais loubados.

Danthea
Alcalde Folla Yordi, 14-baixo
A Coruña
'0': (981) 2112 21 • 27 70 28



Botas e Puclws

Autor: R. Estévez sobar unha idea de C.
Armijo .

Historia de manías e noxas entre os
ananos Mico, Garabato, Tartaruguiño e o
xigante Botonudo.

A Capuchiña e o derrodeiro lobo

Autor: C. Sánchez e Pacheco según
adaptación de Faba Na Ola.

Nai e Aboa, Capuchiña e o Lobo,
Cazador e Garda, son os persoaxes dunha
historia imprevisibel.

Faba Na Ola
Doctor Cadanal, 32-3° Dta,
n: (986)43 34 24

- Vigo
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'Ianxarina

Titiricireus

Tanxarina
Rua Eidos, 67
Redondela (Pontevedra)
'U': (986) 40 03 47

Fai moito lempo, cando o lempo a índa
non tina horas, D. Furabolos atopouse con
Dona 'I'anxarina e xuntos cantaron unha
canción que chamaron «Tutti Frutti-.
Despois invitaron a tódolos rapaces que
atoparon pala rua, e xuntos cantaron sen
parar:

-Tutti frutti, tutti frutti,
tutti frutti, vai bailar. ,, »
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oNº 8 da Rua dos Contos

No nº 8 da Rua dos Cantos viven Sra.
Bruxa Curuxa, e mail-os persoaxes
encantados que tiverón a sorte de por alí
pasarem. Certo día chegan o Xinzo e
mailo Lelo ca «sana- intención de
lirnpá-la casiña, entón.. .

TrécoJa
Rodríguez Carracido, 8· baixo
15701 Santiago
'Ir: (981) 59 08 09





A Exposición Ruadas

Mostra de traballos: monicreques, estaribeles , ruadas,
carteis , diseños, programas, fotos de fantochadas etc .
Feitas a t e agora polos grupos de teatro de monecos de
Galicia .

Os titiriteiros saen a rua pra facer mais ledos os
Domingos de Don Furabolos . ..

¡FE8TA RACHADA!



As Fantochadas Os Cursiños

Ti xogarás cos monicreques e máis de unha vez
axudar ás a que se resolvan os seus problemas. .

Para ti , por ti, e contigo, os nosos persoaxes de trapo e
cartón percorrerán mundos cheos de fantasía .. .
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Fai o teu calcitonio.,---
Fai unha serpe brincadeira

Así é como tes que colocar
a serpeoUha man vai den
trodaboca e outra move o
pao que fai que a cola se
mova dun lado para
ou t ro .

Calle tres calcetín s e coseos como indica o dibuxo. A ca
chola da serpe faise coma o do calcitonio e pégalle un
cachiño de fieltro e te rá s a lingue .

Na cola da se rpe debes poner uns
paos como ind ica o dibuxo.
O pao qu e sae para fora debe ser
lon go para que podas ti man exalo.
Se pode ser pin ta o paode negro.

Dempois de feít o Oca lcitonio me
te as ma ne dentro como indica o
dibuxo.
Oabrir a man abrirás iamén a bo
ca do moneco.

Calle un cal cetÚl vello e unha tixei
ra . Corta o calcetín pala punta do pé .
Cantos roái s coloríns teña o ca lce-
tín, roáis bonit o será

=::::.=..=-.- ---- ---- =.... ~

Calle un cacho de fielt ro eco
seo Ócalcetín , [xa tesa boca!
Cosendo dous botón s te rás fe í
tos os ollos.
O pelo e o na rís poden se r de
lan ou de dach a.



Fai o Pantasma Papón OXigante

Noutros dous cachos de cartón recorta
as mans m áis ou men os do ta maño
dodibuxo.

Para falar como un xigante basta
_con facer un embudo de cartulina

e herrar a través del.

Si te s unha represen tación de
marionetas de fíos e queres ter
un xigante, podes poner unh as
botas a ltas que anden pala escea.

Outro xigan te podes ser ti;
para iso pódeste disfrazar
cunha careta e unhas botas
grandes.

Calle un tubo de cartón e píntalle os
ollos, o naríse a boca.
Corta un círcul o de ca rtón e faill e
un burato no medio. Calle fios de
lan, failles un nudo na punta e pasa
08 polo burato. ¡Xa tes o pelo !

Dempois pega as mans e a cachola a
un paño.
Logo calle uns fíos e coseos un a cada
mano outro a cahola e outro a espalda.
Estes fías atasellos a dous paos, como
indica o dibuxo .
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Tam én podes
poñ er unha t á
boa enriba das
sillas para
apciar as ma
rion etas como
se ve no dibuxo.

Para colgar as marionetas poder atar unha corda as
patas das sillas e aga rras os moneeos a corda cunha pinza.

Amaña un teatriño de
marionetas

Colle düas sillas e átalle un par de paos.
Calle unha te la e préndea con chinchetas 80S paos, ¡xa tes a
pantalla!

t

Tronos:
Calle un cartón groso ou unha folla
de lata e sacúdea cas dúas manso

Cantan os páxaros:
Para imitar os arrechouchíos dos p áxaros,
bas ta con frotar un corcho húmedo contra
unha botella de crista l.

Pasos de "ente:
Nun bote de cris tal mete pedriñas e saeü
deos de arriba para abaixo.

Imita os soidos das cousas

Ondas domar:
Nunha peneira bota arroz e movea
de xeito que o arroz vaia dunha veira
para outra,

FaJa un marciano:
Cun peine e un papel de celofán, ou de
fumar, podes faeer a voz duo marciano.
Tarn én podes cantar.



Persoaxe escondido

Manchando cada un dos espacios numerados do 1 Ó 22
descubrirás un gran amigo teu.

Pú6[¡co

5'lno de fundación

Técnica

'N! fan tocheiros

Técnicas

"
Luuas

'1 '11 NlCO

~
'J{~nos JH¡ 'j!aliñas

~
Maiores

~
:Mestura

actor-moniereque
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