
MÚSICA
Todos os públicos

Con entrada: 3 e 2,25 €
Duración: 55´

 

TEATRO
4-12 anos

Con entrada: 3 €
Duración: 50´

 

TEATRO/MONICREQUES
Familiar

Con entrada: 3 e 2,25 €
Duración: 60´

 

As formigas ven en branco e negro. Por iso, para as súas
compañeiras e para ela mesma, Azul é outra formiga
negra. Con todo, sente que hai algo máis alá, e un día
descobre que fóra do seu formigueiro existe un mundo
cheo de cores. Azul tentará que o resto saiba do seu
fantástico descubrimento, pero a Raíña non llo vai a
poñer nada fácil porque...,  que faría unha formiga se
descubrise que hai algo máis que o traballo e as estritas
normas do formigueiro? Baseado nos libros da serie
AZUL do escritor  Rafael  R.Valcárcel (Palabras  Aladas,
O  Emocionario...) este espectáculo da compañía
asturiana fala sobre a necesidade de confiar nun mesmo
e a liberdade que temos cada ser humano de ¨ser quen
queiramos ser¨. 

Un candidato a Presidente da Xunta
(Manu Baqueiro) conseguiu o seu
propósito, a grande meta da súa
vida.   O día da toma de posesión, a
piques de dar o discurso de
investidura, aparece un atranco
inesperado: un estraño tic nervioso
ameaza con arruinar ese esperado
momento.  

Auditorio CCC de Arteixo
"O electo" de Contraproducións
 

VENRES 31 DE XANEIRO-20:45 H

Auditorio CCC de Arteixo
"Sexo Seguro. Seguro? Seguro!" 
de EscenaAnimada
 

VENRES 7 DE FEBREIRO-20:45 H

TEATRO
Adultos

Con entrada: 4 e 3 €
Duración: 90´
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MONÓLOGO
Adultos

Con entrada: 3 e 2,25 €
Duración: 50´

 

+14

Auditorio CCC de Arteixo
"Concerto Con Fusión" de Píscore
 Despois de 100 funcións co seu primeiro espectáculo
Concerto Singular (e Plural) - Premio do Público Festiclown
2018, Espectáculo mellor valorado en Domingos do Principal
2018 –, Culturactiva Producións e Píscore presentan a súa
segunda montaxe, Concerto Con Fusión.

Auditorio CCC de Arteixo
"Cartoóns" de Prod. Teatráis Excéntricas 
 

VENRES 10 DE XANEIRO-20:00 H

Neste espectáculo de estilo clown descubriremos a
arte poética de convertir o refugallo en bens de uso.
A reciclaxe, eixo central desta obra,  é abordada dende
un punto de vista humorístico con dous grandes da
escena galega: Víctor Mosqueira e Josito Porto.  Entre
cartoóns darán vida a dous pallasos que xogan con
todo o que lles rodea, dende facer o filtro do café
cunha garabata, a xogar ao tenis con bolas de papel ou
facer teléfonos con yogures.
Una obra que fomenta valores como a colaboración, o
traballo colectivo, a solidariedade, a consciencia
ecolóxica, a empatía social e a autosuficiencia.

Auditorio CCC de Arteixo
"Azul y la revolución de los colores"
de Mar Rojo Teatro (Asturias)
 

VENRES 24 DE XANEIRO-20:00 H

VENRES 17 DE XANEIRO-20:00 H

Mantendo a anterior e exitosa liña de traballo nesta
produción (con)fusionan música, teatro, humor, comedia
xestual, clown e participación do público. Catro músicos, de
estilos moi diferentes, chegan ao palco cos seu
instrumentos. O descubrimento dunha marimba e de todas
as súas posibilidades fai que, o que podería ser un desastre,
se converta nun divertido exercizo de virtuosismo,
cooperación e fusión musical con diferentes ritmos: música
latina, rock & roll, reggae, pop ou música disco.

Un psiquiatra
(Antonio Mourelos)
acode para tratar
de arranxar, en
escasísimo tempo,
tan inoportuno
trastorno,
iniciándose unha
sesión urxente na
que, nun contexto
de humor agudo e
sarcástico,
asistiremos a unha
batalla entre o
político e o
facultativo. 

Que esconde cada cal? Cales son as
verdadeiras intencións de un e outro?
Que feitos da nosa vida marcan o
noso futuro e, sobre todo, a nosa
vocación?

Que é o sexo? Que é o amor? É o
sexo mellor con amor? Por onde
comeza o amor? Pódese amar a
alguén se non te amas a ti
mesmo?  Este monólogo
interpretado por Malala Ricoy que
combina burlesque, maxia e
animación, aborda temas
complexos dende unha perspectiva
cómica; danos a oportunidade de
asomarnos ao AMOR con
maiúsculas. Risos, emoción,
xemidos, gargalladas e
bágoas. Pero neste show tamén hai
tempo para o didáctico. Unha
profunda e educativa reflexión
sobre o amor e a profilaxis enfía
transversalmente este espectáculo,
deixando un pouso sobre saúde,
respecto e empoderamento. Mais ...
no ten preocupes! O que acontece
no show... queda no show!

Dentro do noso armario, poderemos gozar de
verdadeiras divas da canción, absurdos números
musicais, horribles magos e  mentalistas,  incríbles
bebés equilibristas, marabillosos números de
danza e un sen fin de humor!

Auditorio CCC de Arteixo
"The Show Moscón"de Galitoon
 

NOVO CIRCO
Familiar

Con entrada: 3 e 2,25 €
Duración: 50´

 

VENRES 14 DE FEBREIRO-20:00 H

The Show Moscón é un
marabilloso circo ambulante de
varietés, representado por un
armario que ten como mestre de
cerimonias a un moscón groso.

TP
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TEATRO
Adultos

Con entrada: 3 e 2,25 €
Duración: 60´

 

+14

VENRES 28 DE FEBREIRO-20:00 H
Auditorio CCC de Arteixo
"Pavillón lino" de Caramuxo Teatro
 

TEATRO
Familiar

Con entrada: 3 e 2,25 €
Duración: 45´

 

XANEIRO E FEBREIRO 
 

CARTELEIRA
DE INVERNO
2020

 

Auditorio CCC de Arteixo
"Chola a it Girl"de ArtesaCía
 

Pavillón Lino, interpretado por Laura Sarasola, Juan
Rodríguez e Xosé Vilarelle,  é unha homenaxe ao
desaparecido Pavillón Lino da Coruña, espazo cultural
de estética modernista dedicado a todo tipo de
actividades artísticas. Unha trepidante comedia de
variedades pola que desfilarán unha morea de
pintorescos personaxes: os auténticos autómatas; os
monicreques de cachiporra; Monquina "A gorila
bailarina" e como non, Charito de Mera e a súa pulga.
Un espectáculo cunha coidada posta en escena para
gozar en familia.
Nomeado a Mellor Espectáculo Infantil nos Premios
María Casares 2017.
 

VENRES 21 DE FEBREIRO-20:45 H

Chola a it girl, interpretada por Laura
Villaverde,  non só é un espectáculo
escénico: é un proxecto transmedia
cheo de humor, enxeño,
inconformismo e moita forza. Ela é
unha  it girl  rectificada, blogueira,
youtuber e mecánica de coches. Pesca,
cociña, traballa no campo… e tamén é
piloto de  rally.  En 10 sinxelos pasos,
poderás aprender como ser unha
verdadeira  it girl,  porque o rural e o
auténtico tamén poden ser tendencia.

AUDITORIO 
CENTRO CÍVICO

CULTURAL DE ARTEIXO
+INFO:

CENTRO CÍVICO CULTURAL DE ARTEIXO
Paseo fluvial, s/n, 15142-Arteixo

www.arteixo.org / cultura@arteixo.org / 981641803

ENTRADAS:
VENDA DE ENTRADAS: realizarase na billeteira do CCC de
Arteixo en horario de 11:30-13:30 h e 2 h antes da función
até completar a capacidade da sala. O núm. máximo por
persoa será de 5. O dereito a redución deberá acreditarse
documentalmente (Ordenzanza fiscal núm. 34)

A CONCELLARÍA DE CULTURA LÉMBRALLE QUE:
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 espectáculos
especificamente programados para eles.
- En espectáculos para adultos: só se permitirá a entrada a
menores 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. 
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