
Monicreques / Cinema / Música / Danza / Teatro
OUTUBRO

VENRES 4     20:00 H     AUDITORIO CSC MEICENDE    CINEMA 
Público infantil / Con invitación

“Gisaku”
Baltasar Pedrosa
Duración: 78 minutos

Xénero: Animación / Aventuras / Fantástico / Acción / Samurais.

Nalgún lugar de España, un samurai espera para cumprir a súa misión 
de protexer a chave de Izanagi do mal. A chave, formada por poderosas 
pedras, pecha unha porta que franquea o umbral do mundo. Esta 
historia é unha loita entre o ben e o mal, na que personaxes opostos 
deben traballar en equipo.

VENRES 11   20:45 H    AUDITORIO CCC ARTEIXO    TEATRO 
Adultos / Con entrada (6 e 4,50 €)

“Medida por Medida de
Shakespeare”
de Producións Teatráis Excéntricas
Duración: 90 minutos

Autor: William Shakespeare. Dirección e adaptación: Quico Cadaval
Elenco artístico: Melania Cruz, Evaristo Calvo, Patricia Vázquez, Josito 
Porto, María Costas, Santi Romay e Víctor Mosqueira

Nunha Viena surrealista inventada por Shakespeare o mandatario 
duque Vincenzo pasa á clandestinidade e manda aplicar a lei contra os 
comportamentos inmorais. A lei cae por igual sobre o negocio do sexo 
e sobre a xuventude hedonista. Un mozo de boa familia é condenado a 
morte e isto obriga a sua irmá Isabella (monxa), a procurar salvarlle a 
vida. Un mundo de vicio e corrupción tentarán lixar a súa brancura 
virxinal. Palacios, cadeas e arrabaldos serán o labirinto que percorre 
Isabella na súa carreira contra a morte. Todo observado dende as 
sombras por un Duque Vincenzo, irrecoñecible baixo o hábito de frade 
mendicante.

VENRES 18   20:00 H    AUDITORIO CCC ARTEIXO    TEATRO 
Adultos / Con entrada (3 e 2,25 €)

“Papar sen cancelas”
de Culturactiva
Duración: 75 minutos

Dirección: Diego Rey
Elenco artístico: Isabel Risco, Pedro Brandariz e Fran Rei

Un delicioso espectáculo onde poderedes deleitarvos cunha exquisita 
selección gourmet dos mellores pratos da súa lingua. Linguas soltas, 
linguas hábiles, linguas deslinguadas, linguas para todos os gustos! 
Poderedes presenciar as artes de tres habelenciosas/os cociñeiras/os 
cómicas/os preparando o menú para algúns dos personaxes máis 
distinguidos do panorama galego actual. Comedia de alta cociña sobre 
a cultura galega con demostración en vivo!

VENRES 18   20:00 H    AUDITORIO CSC MEICENDE    CINEMA 
Adultos / Con invitación 

“The way”
Duración: 120 minutos

Direción: Emilio Estévez. Xénero: Drama. Reparto: Martin Sheen, Deborah 
Kara Unger, James Nesbitt, Yorick Van Wageningen, Simón Andreu, Emilio 
Estévez, Ángela Molina, Eusebio Lázaro, Carlos Leal, Tchéky Karyo

Un día, a Tom Avery, un reputado oftalmólogo viúvo, lle comunican que 
o seu fillo Daniel, co que nunca tivera boas relacións, morrera nos 
Pirineos durante un temporal. Tom, desolado, viaxa a Francia e cando 
averigua que o seu fillo estaba a facer o Camiño de Santiago, decide 
terminar a ruta no seu honor.

VENRES 18   18:30 H    ANFITEATRO    DANZA 
Todos os públicos

“Danza mestizaxe
afro-galega”
 de Perfusión
Duración: 75 minutos

Elenco artístico: Tania Veiga, Vane Bolboretiña, Amelia García, Javier 
Pérez (Lobo), Eloi Pérez, Javier Nájera, Roberto Pose (Garban) e Sabela 
Monteira

Unha mestura única, natural e enerxética da música e baile galego coa 
música e a danza africana. Un espectáculo visual e sonoro, no que as 
vibrantes percusións, as doces melodías e as fermosas danzas de ambas 
culturas, son fusionadas de xeito orgánico para facer desfrutar a todo 
tipo de públicos.VENRES 4     20:00 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO    MÚSICA

 Infantil 2-9 anos / Con invitación

“A toupiña que quería
saber quen lle fixera iso
na cabeza”
da Xanela do Maxín
Duración: 55 minutos

Baseado na obra de Werner Holzwarth, este espectáculo cóntanos a 
historia dunha toupiña que cando saía do seu tobo, algo lle caeu na 
cabeza a modo de pucho cheirento. Percorrerá todo o campo 
investigando que animal dos que viven alí lle fixo iso.  Unha obra 
simpática e escatolóxica que fomenta valores como a valentía, o 
respecto, a cooperación e a xustiza. Unha oportunidade de dar 
visibilidade a un tema natural, propio da vida cotiá e que, sen embargo, 
non sempre aparece en escena. 

XXIV Festival Internacional Galicreques 2019
Organiza: AC Barriga Verde e Concello de Arteixo

SÁBADO 5     19:00 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO    DOCUMENTAL
Adultos / Con invitación

“12 Leiras”
Xabier Maceiras e
Xosé Antón Bocixa
Duración: 75 minutos

Este documental nace co obxectivo de contar como era a vida nos 
terreos que hoxe ocupa o Polígono Industrial de Sabón antes de 1965, 
que foi cando se iniciaron as expropiacións para o asentamento 
industrial. Recóllese o testemuño de varias persoas expropiadas (un 
total de 26) de Rañobre, O Rexedoiro, Oseiro, O Seixedo, A Pedreira, 
Sabón, O Rañal, Figueiroa e da vila de Arteixo que falan de como foi a 
súa infancia neses lugares antes da chegada de Sabón, da toponimia 
desaparecida, e dun longo etcétera.

A CONCELLARÍA DE CULTURA E FESTAS
DO CONCELLO DE ARTEIXO, LÉMBRALLES QUE:
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 En espectáculos infan-
tís ou para todos os públicos os menores de 12 anos sempre 
estarán acompañados por un adulto, que aboará a entrada corres-
pondente, se é o caso, independentemente de se ocupa butaca ou 
non. Só se autorizará a entrada de bebés nos espectáculos 
especi�camente programados para eles.

En espectáculos para adultos só se permitirá a entrada a meno-
res se están acompañados por adultos, responsables dos seus 
comportamentos e dos posibles contidos inapropiados que poidan 
estar vendo, polo que a Concellaría de Cultura e Festas declina neles 
toda a responsabilidade sobre estes temas.

Esta programación poderá sufrir variacións se as circunstancias o 
aconsellan. Os espectáculos estarán suxeitos ao aboamento de 
entrada ou á recollida de invitación Non poderá acceder ao recinto 
ninguén sen entrada ou sen invitación para poder computar o 
aforamento efectivo por razóns de seguridade. O aforamento é único 
e compútase por persoas e non por butacas ocupadas.

Danza / Música
SETEMBRO

Intérpretes:
Marta Figueiredo, Sabela Caridad, Estefanía Gómez e Alba Fernández. 
Obra multidisciplinar de música, danza e teatro que nos ensina que a 
vida é ritmo e convértese en música cando tomamos consciencia del.

VENRES 27     12:30 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO     DANZA
Público escolar

“Todo é percusión”
de Dúas+Exire
Duración: 45 minutos

O xa tradicional Encontro de Bandas organizado pola Banda de Música 
Santiago de Arteixo reúne nesta ocasión á Banda de Música de 
Abegondo e a Asociación Musical de Guardo (Amgu) de Palencia.
*En caso de choiva o concerto trasladarase ao Auditorio do CCC de Arteixo.

SÁBADO 28   17:00 H     RÚAS E ANFITEATRO     MÚSICA
Todos os públicos / Con invitación

XX Encontro de Bandas
de Música” 
Duración: 120 minutos

Noa é unha nena de dous anos que está hoxe coa avoa Krotxe e o avó 
Bombino. Avoa e avó redescobren o mundo a través dos ollos da súa 
neta: a vida é un agasallo marabilloso, un descubrimento extraordinario, 
unha oportunidade para a sorpresa continua e a diversión, unha 
aventura infinita. Poucas experiencias son tan marabillosas como a de 
estar cos teus netos e recibir os seus bicos e abrazos.  

XXIV Festival Internacional Galicreques 2019 
Organiza: AC Barriga Verde e Concello de Arteixo

VENRES 4   11:00 H   AUDITORIO CSC MEICENDE    MONICREQUES
Público escolar

“Noa, ¡¡¡uy, uy, uy!”
de Panta Rhei (Euskadi)
Duración: 45 minutos

Concellaría
de Cultura

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 
número máximo por persoa será de 5. O dereito á redución deberá 
acreditarse documentalmente (ordenaza fiscal nº 34)

DISTRIBUCIÓN DE INVITACIÓNS
CCC de Arteixo: 1 h 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.

ENTRADAS/INVITACIÓNS

981 641 803
www.arteixo.org
cultura@arteixo.org

Centro Cívico
Cultural de Arteixo
Paseo Fluvial, s/n
15142 Arteixo

MÁIS INFORMACIÓN

CENTRO DE
INFORMACIÓN
ÁS MULLERES

COLABORAN

ORGANIZA

Concellaría
de Cultura

OUTONO
CULTURAL



Sala de Exposicións do CCC de Arteixo
EXPOSICIÓNS

Música / Teatro / Maxia
NOVEMBRO

“Memoria dun soño” de Antonio Fraguas
Do 16 ao 30 de setembro

Exposición itinerante da Xunta de Galicia no 
marco da programación institucional Letras 
Galegas 2019

Deseñada e producida por Ronsel de Ideas, esta 
exposición consta de 12 paneis nos que se fai un 
percorrido pola vida de Antonio Fraguas e as 
achegas que, en diferentes momentos dela, fai a 
cultura galega, ata que, no final da súa existencia, 
coa chegada da democracia e da autonomía 
para Galicia, empeza a ver como se materializa o 
vello soño.

XII Premio Jesús Núñez da Deputación da Coruña
Do 23 de outubro ao 13 de novembro

A Deputación da Coruña convoca anualmente o 
"Premio Internacional de arte gráfica Jesús 
Núñez". Nesta mostra apreciaremos parte dos 
142 traballos presentados á duodécima edición 
da que resultou gañadora a artista italiana 
Federica Bau coa súa obra “270D” pola súa gran 
rotundidade estética e dominio da técnica. O 
mexicano Carlos Castañeda e Carmen Isassi 
lograron senllos accésits e Chloe Tiravy unha 
mención de honra.

XII Certame de Artesanía Antonio Fraguas
da Deputación da Coruña

Do 16 de novembro ao 4 de decembro

A Deputación da Coruña convoca anualmente o 
Certame de Artesanía "Antonio Fraguas Fraguas". 
A mostra recolle algunhas das obras presentadas 
á duodécima edición, da que resultou gañadora 
na modalidade tradicional Carla Canedo coa obra 
“Un sapo, unha muller” e Rosa Fernández e Mª del 
Carmen Villalva gañadoras da modalidade 
contemporánea con “E miraremo-las ondas. Once 
cantigas do mar de Vigo”.

Exposición
Do 10 ao 20 de outubro

Exposición de fotografías e obxectos antigos e 
vestiario de ballet da Asociación de Pensionistas 
e Xubilados de Arteixo e da Escola de Danza 
Druída da Coruña

Baterías de Costa da Deputación da Coruña
Do 12 de decembro ao 8 de xaneiro

Mostra das baterías defensivas de costa que se atopan na provincia 
da Coruña e que consta de 15 paneis con información, fotografías, 
planos, deseños…. da defensa da costa galega.

VENRES 22     AUDITORIO CCC ARTEIXO
Todos os públicos

“Programación do CIM”
Actividades conmemorativas do
CIM do Día Internacional CONTRA
A VIOLENCIA DE XÉNERO.

CENTRO DE
INFORMACIÓN
ÁS MULLERES

Intérpretes: Lydia Botana e Sergi Landrove

Este espectáculo consegue reunir tradición e modernidade a través de 
textos literarios galegos de Eduardo Pondal, Celso Emilio Ferreiro ou 
Castelao musicados con cancións de creación propia nas que se 
fusionan diferentes xéneros musicais para falar do respecto entre as 
persoas, independentemente de onde procedan, ate cuestións de 
xénero e igualdade. O reggae, o rap, o ska, o trap e até o punk! Todo ten 
cabida nesta proposta musical que busca poñer en valor a nosa lingua 
coma un dos pilares da nosa identidade.

VENRES 8      20:00 H      AUDITORIO CSC MEICENDE      MÚSICA
Infantil (+ 7 anos) / Con invitación

“Feira das linguas”
de Lydia Botana
Duración: 50 minutos

Nino & Mambrú, os irmáns limpabotas. Vide ver aos últimos do seu 
gremio. Vide ver a súa técnica fina, milenaria. Vide ver e a ter á vosa 
mercé estes dous servos dos zapatos do pobo. Que o fagan ben ou mal, 
xa é outro cantar, pero vide. Vide velos!

XXIV Festival Internacional Galicreques 2019
Organiza: AC Barriga Verde e Concello de Arteixo

SÁBADO 19     18:00 H     AVENIDA DO BALNEARIO    TEATRO
Todos os públicos

“Limpiabotas”
de Nino & Mambrú (Madrid)
Duración: 30 minutos

Dirección: Luchi Iglesias. Elenco artístico: Ula Mayo, Borja Salgado, 
Xoán Montes, Agustín L. Burke, Tania López e Daniel Santos

Espectáculo de animación de rúa formado por seis paxaros e Luchi 
Iglesias, o ornitólogo que dirixe a esta particular bandada no seu danzar. 
Acompañados da música, das súas vistosas vestimentas e sobre todo de 
moito humor e moito ritmo, os paxaros percorrerán as rúas do entorno 
fluvial de Arteixo. Vén bailar connosco ao son da música dos paxaros!

DOMINGO 20     17:00 H     PASACALLES    DANZA
Público familiar

“A danza dos paxaros”
 de Paporrubio
Duración: 50 minutos

Autora: Andrea Bayer. Dirección: Andrea Bayer e Óscar Ferreira.
Elenco artístico: Xose Manuel Esperante Davila, Andrea Bayer Lloves, 
Óscar Ferreira Ramos, Daniel Abalo Raído.

"Mai Mai" é a historia do último oso panda do planeta e a súa loita por 
sobrevivir. Unha muller moi revolucionaria e un famoso fotógrafo 
comezan unha viaxe por separado para atopar o último panda do 
planeta. Unha historia tenra e moi divertida onde se mestura o amor, a 
cobiza, o éxito e a concienciación medioambiental. Un espectáculo que 
fala de revolución, que plasma o empoderamento da muller que nos 
fará meditar sobre o que estamos a facer co noso planeta.

Organiza: Centro de Información á Muller (CIM) 

SÁBADO 26     17:00 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO    TEATRO
Infantil (+ 5 anos) / Con invitación (recoller no CIM)

“Mai, mai” 
de Baobab Teatro
Duración: 55 minutos

Autor: Jen Silverman. Adaptación: Lilian Portela. Dirección: Belén 
Pichel e Cándido Pazó. Elenco artístico: Patricia Vázquez e Rebeca 
Montero

Sharon, unha ama de casa de máis de cincuenta anos e divorciada, 
procura compartir casa no rural de Iowa. Busca alguén coma ela, unha 
compañeira, se cadra, unha amiga. A chegada de Robyn deixa a Sharon 
de pedra xa que non podían ser máis diferentes: lesbiana, vegana, 
chegada do Bronx... Pero lonxe de arredarse, Sharon comeza a 
experimentar co estraño (e prohibido). Unha comedia negra sobre a 
capacidade de reconducir o tren da propia vida.

VENRES 25    20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO    TEATRO
Adultos / Con entrada (4 e 3 €)

“A compañeira de piso”
 de Contraproducións
Duración: 90 minutos

Dramaturxia: Irma Correa e Rubén Tejerina. Dirección: Rolando San 
Martín. Elenco artístico: Victoria Teijeiro, Esther Aja e Nacho Martín

Desde o invisible son relatos escénicos e situacións que viran en torno 
ao mundo das persoas con discapacidade intelectual. Desde o humor e 
un achegamento comprometido, esta obra cuestiona a medida da 
intelixencia e onde están os límites do normal, o politicamente correcto 
e o sentido da beleza.

Premio MAX Espectáculo Revelación 2008

“Desde o invisible” 
de La Quintana
Duración: 80 minutos

VENRES 8    20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO    TEATRO
Adultos / Con entrada (3 e 2,25 €)

Un espectáculo máxico-lingüístico para lembrarlle ao google que aquí 
non sabemos onde están: Arteijo, Mugía, Rianjo nin Sangenjo. Un 
espectáculo máxico-lingüístico para lembrar que á doutora, ao avogado 
ou á xuíza, pódeselles falar en galego nos seus postos de traballo, xa que 
seguiremos tendo o mesmo problema de saúde, de preitos ou do que 
sexa. Un espectáculo cheo de sorpresas e de: axóuxeres, lixivias, 
bolboretas, beizos, garabatas, gravatas, cóxegas, meigallos, folerpas...

 “LINGUAdo PAÍS”  
de Martín Camiña
Duración: 65 minutos

VENRES 22    20:00 H     AUDITORIO CSC MEICENDE    MAXIA
Todos os públicos / Con invitación

Autor: Josep M. Benet i Jornet. Dirección: Xulio Lago.
Elenco artístico: María Barcala e María Ángeles Iglesias

Unha muller maior, viúva, que soña cunha viaxe a París, resístese a 
abandonar o esfarelado piso no que habita. A filla, en tanto non 
consegue que a nai mude de actitude, contrátalle unha muller para os 
labores domésticos na casa, unha profesora de Lingua e Literatura, de 
mediana idade, obrigada polas circunstancias a aceptar o traballo. A súa 
presenza convértese nun inquietante e traxicómico enfrontamento.

“Dúas donas que bailan”
de Teatro do Atlántico
Duración: 85 minutos

VENRES 13     AUDITORIO CCC ARTEIXO     Teatro
Adultos / Con entrada (4 e 3 €)

Autores: Séchu Sende, Santiago Cortegoso, Ana Carreira, María Canosa 
e Diego Rey. Dirección: Santiago Cortegoso.
Elenco artístico: María Ordóñez e Diego Rey

Unha lambetada é un doce, algo saboroso, que se come por gusto. Pero 
tamén é a acción de pasar a lingua buscando un efecto agradable. 
Partindo da dobre acepción da palabra elaboraremos un doce e 
gorentoso espectáculo teatral, pasando a lingua amodiño, sobre unhas 
historias que nos deixarán un doce sorriso nos beizos.

“Lambetadas”
de Talía Teatro
Duración: 45 minutos

VENRES 13     20:00 H    AUDITORIO CSC MEICENDE     TEATRO
Infantil +6 anos/ Con invitación

Autor e dirección: Santiago Cortegoso. Elenco artístico: Salvador del 
Río, Deborah Vukusic, Toni Salgado, Iria Sobrado, Marián Bañobre.

A Raclette é un xeito de comer inventado polos pastores suízos que se 
reunían arredor dunha pedra quentada ao lume para ir cociñando nela, 
a medida que comían queixo, carne e verduras. Esta raclette urbana e 
contemporánea une, durante unha cea, dúas tramas que 
aparentemente non teñen relación, pero que se entrelazan para rematar 
contando unha historia terrible que trata temas universais como a 
morte, a parella, a maternidade, a cobiza, a culpa e a violencia.

*Premios: Finalista XX Premios Max das Artes Escénicas Mellor Autoría Teatral e 
Mellor Dirección de Escea, Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais 2014, 
Mellor Espectáculo de Sala da 19 edición da "Feria de Teatro de Castilla y 
León-Ciudad Rodrigo", Mención Especial do Xurado no XIX Certamen de teatro 
Garnacha de Haro, Premio María Casares de Teatro 2017 ao Mellor Texto Orixinal, 
Premio Teatro Autor Exprés 2016.

“Raclette”  
de Ibuprofeno Teatro
Duración: 75 minutos

VENRES 29    20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO    TEATRO
Adultos/ Con entrada (4 e 3 €)

Publicación recompilatoria dos relatos finalistas e gañadores das 
edicións do 2016 até o 2018 do Certame de Narracións Breves Manuel 
Murguía. A obra inclúe textos de Tiago Alves Costa, Suso Amboaxe, 
Noelia Cendán Teijeiro, Diego Giráldez, Mercedes Leobalde, José 
Antonio Lozano García, Charo Pita e Carlos Quiroga.

Presentación do libro
"A secreta melancolía
da garza" e das bases da
29ª edición do Certame
Manuel Murguía

VENRES 14   20:00 H    AUDITORIO CCC ARTEIXO   PRESENTACIÓN

Dirección: Fran Sieira. Elenco artístico: Fran Sieira, Aida Tarrío, Xisco 
Feijoó. *Coa participación especial de 8 bailaríns da AX Xiradela

EntreSoños é unha obra de baile e música tradicional galega no marco 
da danza contemporánea que conta coa súa propia música orixinal 
composta e interpretada por Anxo Pintos (Berrogüeto e Sondeseu).
Todo o mundo nalgún momento da súa vida viuse nunha encrucillada. 
Atopouse, atópase ou posiblemente atoparase fronte a dous, ou máis, 
camiños que poden ser determinantes para o resto das súas vidas. 
Nunca tiveches un Soño que perseguir, pero polo que non che atreves 
a loitar? Ben por non saír da túa zona de confort, ou por medo a perder 
ese benestar, … ou por calquera outra razón que fai desta decisión un 
dilema difícil de resolver.

“EntreSoños” 
de Fran Sieira Compañía de Danza
Duración: 70 minutos

VENRES 15   20:45 H    AUDITORIO CCC ARTEIXO   DANZA
Adultos / Con entrada (4 e 3 €) Teatro

DECEMBRO


