
Casa da Cultura 
 Pintor Lloréns 

PROGRAMACIÓN 
CULTURAL 

febreiro 2018 
 

 
 



Venres 1 ás 18:30h 
“Feo” 

Caramuxo Teatro 

Teatro Infantil 

Espectáculo 
 inspirado en 

 “O Parrulo Feo” 
 de Hans Cristhian 

Andersen. 
 

A pequena fábrica 
de parrulos de 

 goma “Il Papero 
Giallo” produce 

tódolos dias  
centos e centos de 
parrulos do mesmo 
tamaño e cor, mais 

un dia sae un 
 parrulo diferente... 

 

Feo! é un canto á diversidade e a esencia de un  
mesmo, unha comedia para toda a familia. 

 

A partir de 3 anos 
 Aforo limitado. Rógase puntualidade. 

Venta en taquilla dende o luns 28 de xaneiro 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 2,5€ 



Concerto Infantil 
Venres 15 ás 18:30h 

 

“Concerto PunkInfantil” 

 

A nova tolemía de Brais das Hortas e Peter Punk 
Pallaso. Unha proposta a medio camiño entre 

un espectáculo teatral e un musical. 
 

Dous músicos que chegan por equivocación ó 
mesmo escenario coa intención de ofrecer un  
 concerto. O primeiro, un concerto infantil. O 

segundo, un concerto punk... 
 

 Todos os Públicos. Aforo limitado. Rógase Puntualidade. 
Non se permite comer na sala. 

Venta en taquilla dende o luns 11 de febreiro 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 2,5€ 



 

Os Contos da Curuxa Catuxa 
 

Programa anual de animación á lectura  
 

 
Entrada libre. Aforo limitado 

Rógase puntualidade 

Contacontos na Biblioteca 

Venres 8 e 22 de febreiro 

Sesións ás 18:30h 



  

A programación pódese ver alterada por 
 necesidades de axenda ou outras circunstancias 

 

Información actualizada nas páxinas web do Concello:  
 

www.concellodesada.com  
www.facebook.com/culturasada 
www.instagram.com/sada.cul/ 

e no teléfono 981 619 115 

Organiza: 

-Tódalas actividades son gratuitas a menos 
que se indique o contrario 

 

-Aforo Limitado 
 

-Non está permitido o consumo 
 de alimentos e/ou bebidas  

 

-Rógase a máxima puntualidade 
 

-A taquilla dispón de cambio limitado, pola 
súa comodidade rogamos veñan co importe 

axustado 
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