
Cinema / Monólogos / Teatro / Música / Exposicións
OUTUBRO

Coprodución galega de animación dirixida por Juan Pablo Buscarini en 
2006 narra a historia de Lucía, unha nena moi inquieta que unha noite 
perde o seu primeiro dente e decide deixalo debaixo da almofada para 
cando veña o ratiño Pérez a por el. 

Goya á mellor película de animación

VENRES 5     20:00 H     AUDITORIO CSC MEICENDE     CINEMA
Público infantil (+3 anos) / Con invitación

“Pérez, o ratiño
dos teus soños”
Duración: 95 minutos.

VENRES 5     20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO    MONÓLOGO 
Adultos / Con entrada (3 e 2,25 €)

“Saúdame sempre”
de Javier Varela.
Duración: 75 minutos.

En Galicia somos xente moi “riquiña” e sempre nos saudamos pola rúa 
pero Javier hai tempo tivo un mal día e non saudou a ninguén: as 
consecuencias foron irreversibles. E si a culpa de todas as cousas malas 
do mundo son por culpa de Javier Varela?.

VENRES 19     21:30 H     PRAZA DO BALNEARIO     MÚSICA
Todos os públicos

Banda de Música
Santiago de Arteixo
con Silvia Penide, Dúo Camándula,
Fransy González e Manuel de Eva.

Nesta proposta musical a Banda compartirá escenario con distitntas/os 
artistas locais de diferentes estilos musicais máis cunha mesma 
inquedanza: facer música e compartila.

VENRES 19     23:00 H     PRAZA DO BALNEARIO     MÚSICA
Todos os públicos

“Las Antonias”

Banda feminina composta por Antonia Lee (Ana Lema, voz), Antonia 
Colores (Mamen Bazarra, guitarra e voz) e Antonia Deluxe (Elena 
García-Fresca, fagot e voz) que toma forma coa necesidade de 
devolverlles ás cancións de toda a vida o empoderamento que as 
mulleres merecen. E para facelo, destripan cancións fusionando 
diferentes estilos e incluindo o humor nos seus concertos.

VENRES 19     24:00 H     PRAZA DO BALNEARIO     MÚSICA
Todos os públicos

“Rúa Cedrón”
de Emilio Rúa e Rosa Cedrón.

Rosa Cedrón (voz, guitarra e e violonchelo) e Emilio Rúa (voz, armónica, 
guitarra, piano e percusión) fan un espectáculo íntimo e dinámico no 
que cantan, repasan e adaptan cancións populares galegas e versionan 
temas universais.

DOMINGO 21     20:00 H     ANFITEATRO     MÚSICA
Todos os públicos

“Revival Stompers e
As Liza´s Ladies”

Os Revival Stompers son unha banda coruñesa de dixieland e jazz 
tradicional a semellanza dos Hot Five de Louis Armstrong na Nova 
Orleans dos anos 20. O seu repertorio nútrese de versións dos grandes 
clásicos da música afroamericana de princi pios do século XX, sendo o 
son “ anos 20” a súa principal característica.

VENRES 26     20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO     MONÓLOGO
Adultos / Con entrada (3 e 2,25 €)

“Como ser Armario
Empotrado”
de Marcos Pereiro.
Duración: 60 minutos.

Que estar en forma está de moda é un feito. Que lle pregunten se non a 
Marcos Pereiro, asiduo cliente dos mellores ximnasios: aqueles nos que 
hai toallas de balde para secar a suor, monitores con nomes de nivel, e 
clientes da categoría de, por exemplo, Armario Empotrado.

VENRES 19     18:00 H     AUDITORIO CSC Meicende
TEATRO - DANZA
Público infantil (1-4 anos) / Con invitación

“Zapatos”
de Caramuxo Teatro.
Duración: 30 minutos.

Autor e dirección: Juan Rodríguez
Coreografía e elenco artístico: Laura Sarasola

Espectáculo familiar que narra todas as historias que levan dentro os 
zapatos que xa non teñen dono e que xa ninguén usa.

Espectáculo recomendado na Rede Nacional de Teatros.

Autoras: Areta Bolado, Noelia Castro, Ailén Kendelman e Gena 
Baamonde. 
Dirección: Gena Baamonde 
Elenco artístico: Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman

Ano 1901, A Coruña. Dúas mulleres casan na Igrexa de San Xurxo, unha 
delas vestida de home. Unha historia de persecucións policiais, fuxidas 
en dilixencia, cambios de identidade e informacións manipuladas. Unha 
comedia musical onde o verídico parece invento.

Mellor espectáculo nos Premios María Casares 2018, e tamén mellor 
dirección, mellor texto orixinal e mellor actriz protagonista (Areta 
Bolado). Premio Luísa Villalta para iniciativas culturais pola igualdade. 
XIV Premio LGBT Marcela y Elisa entregado polo Colectivo ALAS A 
Coruña.

VENRES 19     20:00 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO     TEATRO
Adultos / Con invitación 

“Elisa e Marcela”
da Panadería
Duración: 75 minutos.

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 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, 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.

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

Música / Exposicións
SETEMBRO

Baixo a dirección de Aaron Zapico a OSG interpretará un repertorio de 
oberturas e sinfonías extraídas de espectáculos teatrais estreados en 
España no século XVIII compostas por Francisco Corselli, José de Nebra, 
Cayetano Brunetti, Nicolás Conforto e Juan Bautista Mele.

VENRES 28     20:45H     AUDITORIO CCC ARTEIXO     MÚSICA
Todos os públicos / Con entrada (3 e 2,25 €)

Concerto da Orquestra
Sinfónica de Galicia (OSG)
Duración: 90 minutos.

ARTEIXO 2018

Concellaría de
Cultura e Festas

CENTRO DE
INFORMACIÓN
ÁS MULLERES

981 641 803
www.arteixo.org
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Cinema / Música / Teatro / Exposicións
DECEMBRO

“A tropa de trapo no país
onde sempre brilla o sol”
Duración: 76 minutos.

Dirección: Álex Cools

A viaxe da pequena Mumu para conseguir o seu soño: ser unha 
super-estrela. A vaquiña Mumu vai vivir unha aventura de acción, 
suspense e emoción. 

Premio Gaudí como mellor película de animación e nominada no 
2010 aos Goya.

VENRES 7     20:00 H     AUDITORIO CSC MEICENDE     CINEMA
Público infantil (+3 anos) / Con invitación

Sala de Exposicións do CCC de Arteixo
EXPOSICIÓNS

“Lo nunca visto”
de La Estampida (Madrid).
Duración: 70 minutos.

Dirección: José Troncoso.
Elenco artístico: Alicia Rodríguez, Belén Ponce de León e Ana Turpin. 

A un mes do peche por falta de pagamentos do seu estudo, unha 
decrépita profesora de danza e teatro para nenas, decide que é o 
momento do "agora ou nunca" e realizar un espectáculo revolucionario: 
"Lo Nunca Visto". Sen talento, sen diñeiro e xa sen alumnas nas súas clases, 
lánzase a recrutar a “artistas comprometidos” para a súa causa. Só 
acudirán á súa chamada dúas das súas exalumnas: unha yonki galega e 
un ama de casa recentemente fuxida.

VENRES 14     20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO     TEATRO
Adultos / Con entrada (4 e 3 €)

“Un abano musical”
do Cuarteto Tetramorph.
Duración: 75 minutos.

Intérpretes:
Amelia Ónega, Melissa David, Juan Álvarez e Miguel Costa.

Este cuarteto de clarinetes ofrecerá un concerto de música que 
combina temas clásicos, canción popular, repertorio jazzístico, bandas 
sonoras e pop-rock, entre outros.

VENRES 7     20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO     MÚSICA
Todos os públicos / Con invitación

VENRES 2     20:45 H     AUDITORIO CCC ARTEIXO     TEATRO
Adultos / Con entrada (4 e 3 €)

“Drácula”
de Abubukaka (Canarias).
Duración: 80 minutos.

Elenco artístico: Victor Hubara, Carlos Pedrós, Diego Lupiañez y 
Amanhuy Calayanes

Adaptación desternillante en verso da novela de Bram Stoker que fala 
sobre a igualdade de xénero no que Abubukaka conta con cinco 
personaxes centrais que representan outros tantos arquetipos deste ser 
inmortal, ademais doutros secundarios, que pertencen ao mundo da 
sorpresa: Lucy representará á activista feminista; Mina é a persoa que 
quere defender a igualdade entre xéneros, unha verdadeira heroína, 
aínda que a súa visión está ligada á cultura patriarcal; Vlad Dracul é unha 
persoa do século XIII, mentres que Jonathan personifica os 
anacronismos que quedan hoxe en día na nosa sociedade con respecto 
a este tema; e van Helsing representa a oficialidade da sociedade, o 
establecido. 

Abubukaka está considerada como a compañía canaria máis 
mediática: 70 actuacións por ano | 200.000 espectadores | 20 estreas 
| Aforamento completos en todas as estreas (ata tres pases) | 3 vídeos 
virais a nivel nacional con 2 millóns e medio de visualizacións | 80 
programas na Cadea Ser en hora Prime time | 6 anos continuos no 
Festival Internacional ACENO | 9 anos continuos no Festival 
Internacional de Clown ( FIC).

VENRES 16     20:00 H     AUDITORIO CSC MEICENDE     CINEMA
Adultos / Con invitación

“Os fenómenos”
Duración: 100 minutos.

Dirección: Alfonso Zarauza
Reparto: Lola Dueñas, Luis Tosar, Juan Carlos Vellido, Miguel de Lira, 
Antonio Durán 'Morris', Xosé Antonio Touriñán, Federico Pérez Rey, 
Marcos Javier Fernández Eimil, Farruco Castromán, Xúlio Abonjo. 

Unha muller que vive desde fai tres anos nunha furgoneta aparcada na 
costa de Almería, ve como a súa parella desaparece precisamente o día 
en que ía empezar a traballar. Regresa co seu bebé ao seu pobo natal, 
Ferrol, onde ao principio, ten enormes dificultades para atopar traballo. 

Nominada no 2014 no Festival de Málaga como mellor película.

Teatro / Música / Cinema / Exposicións
NOVEMBRO

“Goldi libre!”
do Grupo Chévere.
Duración: 80 minutos.

Autor e dirección: Xron
Elenco artístico: César Goldi.

Un traballo feito a partir da experiencia persoal e o testemuño de César 
Goldi, actor que en 1993 foi xulgado e condenado a 2 anos, 4 meses e 1 
día de prisión por negarse a realizar tanto o servizo militar como a 
prestación social substitutoria, cumprindo a condena no cárcere da 
Coruña.

VENRES 9   20:45 H   AUDITORIO CCC ARTEIXO     TEATRO
Adultos / Con entrada (3 e 2,25 €)

VENRES 2     20:00 H     AUDITORIO CSC MEICENDE
TEATRO - MÚSICA
Adultos / Con invitación

“As fillas bravas”
do Grupo Chévere.
Duración: 50 minutos.

Dirección: Xron 
Adaptación: Manuel Cortés 
Elenco artístico: Patricia de Lorenzo, Mónica García, Arantza Villar.

As fillas bravas son tres mulleres que tocan e cantan o que lles peta como 
antes fixeron a súa nai e a nai da súa nai, porque todas son fillas do vento, 
mulleres de andar a pé do toxo, orgullosas de vir de tras da silveira, 
cantoras dunha estirpe de voces furtivas que berran entre raposos.

Chévere: Premio Nacional de Teatro 2014

VERTEDOIRO 5.0/RETROSPECTIVA 2015/2018
Do 17 ao 28 de setembro

Seve Álvarez Veiga.
Este debuxante amateur nacido en Redondela e 
acollido en Arteixo presenta unha breve escolma 
dunha vintena de ilustracións sobre cartulina 
aplicando técnicas mixtas, sobre todo tinta 
negra. Todas elas teñen como elemento común 
reflectir vidas pasadas, contemporáneas e 
futuras atrapadas na inercia dos tempos que lles 
toca vivir. Son metáforas gráficas de soños, 
medos, inquedanzas, dúbidas e tamén ilusión de 
vivir.

MIRADAS DE MARFIL
Do 9 de novembro ao 7 de decembro

Marcos Rodríguez.
O fotógrafo Marcos Rodríguez presenta unha 
trintena de instantáneas tomadas na súa última 
viaxe a Costa de Marfil xunto coa ONG Égueire 
de Cooperación Exterior Internacional. 
Rodríguez utiliza a infancia como fío conductor 
da mostra.

UNHA MIRADA DE ANTANO
Do 12 de decembro ao 14 de xaneiro

Fotografías de Ruth Matilda Anderson 
(AFUNDACIÓN, Obra Social ABANCA).
Impresionantes imaxes da Galicia de comezos 
do pasado século procedentes do arquivo 
neoiorquino da investigadora na Hispanic 
Society of America (Premio Princesa de Asturias 
2017) tomadas pola fotógrafa estadounidense 
Ruth Matilda Anderson que percorreu aldeas, 
vilas e cidades chegando a obter 5.000 imaxes 
que constitúen unha fonte de coñecemento 
etnográfico galego de incalculable valor.

GALICIANAS: MULLERES GALEGAS FACENDO HISTORIA
Do 8 ao 21 de outubro

AC Vai rañala meu.
Esta exposición nace coa vontade de chamar a 
atención, non tan só sobre aquelas mulleres 
recoñecidas, se non tamén sobre aquelas que de 
xeito anónimo e silenciado traballan e 
traballaron en prol da nosa terra. Esta mostra 
acubilla a 14 mulleres de diferentes perfís e 
condicións sociais que desenvolveron a súa 
actividade en diferentes ámbitos de actuación, 
dende a ensinanza ata a empresa, dende o 
laboratorio ata o fogar, dende a cultura ata o 
activismo social.

XV CERTAME DE ARTES PLÁSTICAS ISAAC DÍAZ PARDO
Do 23 de outubro ao 7 de novembro

Deputación da Coruña.
Continuando coa tradición de potenciar a 
produción artística na nosa provincia e en 
homenaxe ao gran creador polifacético cuxo 
nome suxire a creatividade e a 
contemporaneidade de Galicia, a Deputación da 
Coruña convoca anualmente o Certame de artes 
plásticas "Isaac Díaz Pardo". Na mostra nclúese, 
aparte da obra gañadora de Manuel Eirís, unha 
selección de pezas onde destaca a fotografía, 
mais tamén outras fórmulas como o vídeo ou 
mesmo o punto de cruz sobre panamá.

Autor: Jean Luc Lagarce.
Adaptación e dirección: Ánxeles Cuña Bóveda.
Elenco artístico: Fina Calleja, Sabela Gago, Fernando Dacosta, Elena 
Seijo e Vadzim Yuknevich.

"Nacer non é complicado. Morrer é moi doado. Vivir entre estes dous 
acontecementos non é necesariamente imposible". Baixo a forma dun 
divertimento irónico escóndese unha crítica feroz á sociedade. 

“Normas para saber vivir
na sociedade moderna”
de Sarabela Teatro.
Duración: 75 minutos.

VENRES 30    20:45 H    AUDITORIO CCC ARTEIXO    TEATRO
Adultos / Con entrada (4 e 3 €)

Autores, dirección e coreografía: María Torres e Gonçalo Guerreiro
Elenco artístico: María Torres, Gonçalo Guerreiro, Fredi Muíño, Marta 
Alonso e Ánxela Blanco.

Desde a ironía e o absurdo, Tropical reflite situacións que se están a 
producir non moi lonxe do noso recuncho de calma e tranquilidade. Ao 
ritmo das ondas, este barco convida a subir a bordo para navegar o 
presente cunha nova mirada.

“Tropical”
de Elefante Elegante.
Duración: 75 minutos.

VENRES 16   20:45 H   AUDITORIO CCC ARTEIXO   TEATRO
Adultos / Con entrada (4 e 3 €)

En conmemoración do Día Internacional
da non violencia de xénero.
Organiza: CIM (Centro de Información á Muller) de Arteixo.

O 25 de novembro foi declarado "Día Internacional Contra a Violencia 
cara ás mulleres", no primeiro encontro feminista de Latinoamérica, que 
se celebrou en Bogotá en xullo de 1981. Neste encontro as mulleres 
denunciaron a violencia de xénero en tódolos ámbitos da sociedade, os 
malos tratos e os asasinatos no fogar, as violacións, o acoso sexual e a 
violencia en xeral cara as mulleres. Escolleuse ese día para non esquecer 
o asasinato das irmáns Mirabal en 1960.

VENRES 23     AUDITORIO CCC ARTEIXO     PENDENTE
Todos os públicos

“Programación do CIM ”
CENTRO DE
INFORMACIÓN
ÁS MULLERES

ARTEIXO 2018


