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Unha vez comezada a función pode restrinxirse o acceso á 
sala, polo que se prega a máxima puntualidade.
Non se permite o consumo de alimentos e bebidas no 
interior da sala.
Os carros, paraugas, triciclos, etc. deberán permanecer fóra 
da sala.
As alarmas e os teléfonos móbiles deben desconectarse 
antes de entrar na sala.
Para realizar gravacións e tomar fotografías deberán obter 
permiso previo da Organización.
Cada espectáculo está pensado para unhas idades 
preferentes que recomendan as propias compañías polo 
que:

Esta programación poderá sufrir variacións se as
circunstancias o aconsellan.
Algúns dos espectáculos estarán suxeitos ao aboamento
de entrada e, para o resto, deberán as retirarse as 
correspondentes invitacións para o aceso á sala.

En espectáculos infantís ou para todos os públicos: 
os menores de 12 anos sempre estarán acompañados por un 
adulto, que aboará a entrada correspondente, se é o caso. 
Só se autorizará a entrada de bebés nos 
espectáculosespecificamente programados para eles. 
En espectáculos para adultos: só se permitirá a entrad a 
amenores se están acompañados por adultos, responsables 
dos seus comportamentos e dos posibles contidos inapropiados 
que poidan estar vendo, polo que a Concellaría de Cultura 
declina neles toda a responsabilidade sobre estes temas. Primavera das Artes 
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V 1 de xuño - 20:00 h - Auditorio Meicende -TP 
Documental "Galicia enteira é un festival" Galicia Fest 

Premiado como mellor Traballo de Fin de Grao 
de temática galega da Universidade da Coruña

Do 6 ao 20 de abril 
Pinturas de Rosana Calvo e Nacho C. Beiro

Do 23 de abril ao 4 de maio  
Fotografías de Antón Varela "The City" 

Do 1 de xuño ao 14 de xuño  
Exposición de pintura de Isidoro Martín "Arteixo Art"

"Galicia enteira é un festival" trata o 
panorama festivaleiro dende a 
ditadura ata o día de hoxe, podendo 
ver a súa evolución dende os tempos 
máis difíciles para a música galega 
ata a actualidade.

Rosana Calvo e Nacho C. Beiro achégannos as súas 
obras con 2 estilos moi diferentes, procurando a 
reacción e deleite do público con cada unha delas.

VENDA DE ENTRADAS: 
Realizarase en horario de 11:30 -13:30 h e 2 h antes de cada 

acto na Billeteira do CCC de Arteixo, até completar a 
capacidade da sala. O nº máximo por persoa será de 5. 

O dereito a redución deberá acreditarse documentalmente 
(ordenanza fiscal nº34) 

DISTRIBUCIÓN DE INVITACIÓNS:  
- CCC de Arteixo: 1 hora antes da función na Billeteira até 

completar a capacidade da sala. 
- CSC de Meicende: 1 h antes da función na Conserxería até 

completar a capacidade da sala. 
O nº de invitacións limitarase a 5 por persoa en ambos casos.

Nova York representa o paradigma de  
espazo urbano na cultura occidental 
contemporánea. A cidade ferve de vida. 
É un fogar para todos, mais por veces 
semella non o ser para ninguén. 
Durante vinte anos, Antón Varela 
formouse e traballou en diversos eidos 
da fotografía, o audiovisual e o deseño. 
Desta vez, amósanos unha exposición 
centrada na cidade que nunca dorme.

Pintor e artesán por afición, Isidoro 
Martín amósanos todo un conxunto 
de pezas artísticas orixinais para o 
deleite do público, con cadros de 
pintura ó óleo, varas de peregrino e 
cunchas de mar artesanais.

A CONCELLARÍA DE CULTURA E FESTAS 
LÉMBRALLE QUE:

ENTRADAS/INVITACIÓNS

Con invitación

Do 11 ao 19 de maio 
Pinturas de C. Alberto Fdez. del Valle 

Este pintor afeccionado residente en 
Arteixo ofrécenos unha colección de 
óleos con claras influencias do 
Surrealismo e o abstracto. 



teatr-ART
<< 27 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DO TEATRO >> 

XIX MOSTRA DE TEATRO AFECCIONADO DE ARTEIXO TEATRO PROFESIONAL

<< 29 DE ABRIL: DÍA INTERNACIONAL DA DANZA >> 

danz-ART

music-ART

V 20 de abril - 20:00 h - Auditorio Meicende -TP 
"Celebrando o Teatro!" Alumnado da Aula Municipal de 

Teatro de Meicende e Erica González
As nenas/os do Obradoiro 
Cultural de teatro infantil de 
Meicende queren celebrar o 
Teatro con "Érase unha vez..." 
peza que fala das emocións e 
dos contos. 
A monologuista, Erica González 
poñerá o broche de ouro con "A 
sala do Catapumchinpum", 
actuación pertencente ao 
Festival de Narración Oral 
"Falando a Boca Chea". 

Con invitación

V 27 de abril - 20:30 h - Auditorio Arteixo -Adultos 
"Gaia" Entremáns

V 13 de abril - 20:30 h - Auditorio Arteixo - TP 
"Un fiambre, unha rosca e un can can" Faíscas

No pazo dos carballos ocorre un feito 
inesperado, como é o asasinato do 
dono da casa que ven revolucionar a 
tranquila vida familiar.

Con invitación

V 20 de abril - 20:30 h - Auditorio Arteixo - TP 
" O soño dunha xoaniña" ES3HA2 

Chega o Entroido e Xoaniña 
quere disfrazarse de «tartaruga 
xigante de  Galápagos» polo 
que decide pedir axuda aos 
animais que vai atopapando no 
seu camiño. Esta obra aborda a 
temática da autoestima e a 
aceptación propia.

V 18 de maio - 20:30 h - Auditorio Arteixo - TP 
"Entremares" de Proyecto Entremares

V 1 de xuño - 18:00 h - Praza do Balneario - TP 
"FemininoPlural" Silvia Penide e Carla López 

Actuación dentro do Proxecto 
ELAS SON ARTISTAS 

Premio "Proxectos Culturais pola igualdade 
Luísa Villalta" da Deputación da Coruña 2018

V 4 de maio - 20:30 h - Auditorio Arteixo - TP 
"Casa O'Rei" Ibuprofeno Teatro

V 18 de maio - 20:00 h - Auditorio Meicende - TP 
"DEP" Malasombra Teatro

V 4 de maio - 20:00 h - Auditorio Meicende - TP 
"Hércules Brass en Concerto" Hércules Brass

Con unha extraordinaria traxectoria enriba dos 
escenarios, con este concerto farán que goces da 
música de unha nova forma! Descobre a súa  
espectacular posta en escea coa interpretación 
musical de diversos estilos. 

"Entremares" é a posta de 
longo discográfica de 
Proyecto Entremares. 
José Luis Fraga (clarinete 
e saxofón) e Daniel Santos 
(guitarra) presentan un 
proceso sobre as voces 
populares e os 
sentimentos implícitos en 
elas, dende Portugal, 
Brasil, Galicia e o mundo 
flamenco, recuperando o 
fandango, o choro e o 
folclore.

Elenco: Jouse García e Xoque Carbajal 
Direción: Marcos Orsi 
Texto: Jordi Sánchez e Pep Antón Gómez

Coreografía, interpretación e direción: Kirenia C. Martínez 
e Estefanía Gómez 

Elenco: Miguel Borines, Victoria Teijeiro, Marián Bañobre, 
Teté García, Víctor Mosqueira, Xosé M. Esperante 
Texto e direción: Santiago Cortegoso

Manolo Rei, vello e enfermo, prepara un cocido e 
reune á familia para repartir a Casa entre as súas tres 
fillas. Pero o cocido sáelle cargado de traizón e desprezo, 
intragable polo amargor dun mundo novo, acedo e 
descoñecido, que trae do estranxeiro unha morte 
preconxelada e adobada con fel.

DEP é unha trepidante comedia 
na que se mostra con moito 
humor, o egoísmo, a mentira e o 
engano entre irmáns ante a 
repartición dunha herdanza. Uns 
seres humanos que nos amosan 
o seu lado máis cruel, ante a 
disputa de bens materiais: "que 
mamá morra axiña por favor! ". 

O noso fogar, a Terra, está a 
cambiar rapidamente... 
Entremans é unha compañía 
de danza contemporánea 
creada no 2006 por bailaríns 
cubanos residentes en Galicia. 
Combinan as súas producións 
con labores formativos, 
colaboracións teatrais e 
asistencias coreográficas. 

Silvia Penide e Carla López son as encargadas de 
cantar e contar temas en "FemininoPlural", un 
espectáculo que reivindica á muller como creadora 
de cancións e de literatura, ao que suman poemas e 
textos de autoras galegas e universais coma: Patti 
Smith, Guadi Galego, Mari Trini, Amaral ou Julieta 
Venegas. 

Con entrada 
3  euros 

Libre acceso

Con invitación

V 8 de xuño- 20:30 h - Auditorio Arteixo - Adultos 
" Yerma" Noite Bohemia 

Como repetidamente declarou 
Lorca, Yerma" é unha traxedia cun 
só tema (a muller estéril). Noite 
Bohemia fai un das súas últimas 
montaxes máis contemporáneas 
sobre a dureza da vida da muller a 
comezos do século XX e os 
sentimentos reprimidos e a 
ignoracia dunha sociedade.

Con invitación

Con invitación

Con entrada 
3  euros 

Con invitación

Con entrada 
3  euros 

Intérpretes: Alejandro Vázquez e 
Víctor Vilariño (trompetas), Javier 
González (trompa), Esteban 
Méndez (trombón) e Rodrigo 
Rodríguez (tuba) 

V 6 de abril - 20:30 h - Auditorio Arteixo - Adultos 
"Anónima 18" Ditirambo Teatro 

V 6 de abril- 20:00 h - Auditorio Meicende - TP 
"Como di vostede?" 

Grupo de Expresión Teatral de SS.SS. 

En caso de choiva, 
a actuación será 
trasladada ao 
Auditorio de Arteixo 


