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Música 

Sábado 11 ás 20h 
 

Concerto X Aniversario 
Organiza: 

 Coral Polifónica A Lembranza 
coa  participación de: 

Coral  Fonte do Souto de Culleredo,  
Coro de Oleiros e Coral Virxe do Mar de Cedeira 

Sábado 4 ás 20h 
 

XIX Concerto de Primavera 
Organiza: 

 Coral Polifónica San Martín de Meirás 

coa  participación de: 
Asociación Coral A Oliveira de Monte Branco 
e Coral de Cesullas (Cabana de Bergantiños)  

Venres 17 ás 12h 
Banda Municipal de Música de Sada 

Concerto polo 
 Día das 

 Letras Galegas 
Entrada libre.  

 Aforo limitado.  
Rógase puntualidade. 



Teatro 
Domingo 5 ás 20h 

 

“Senior” 
Cía. Culturactiva 

Culturactiva SCG 
presenta Sénior, un 
espectáculo cómico 

sobre a crise dos 
50, cos coñecidos e 
populares actores 

Luís Iglesia e  
Marcos Orsi,  
dirixida por 

 Avelino González, 
unha reflexión en 

clave de humor 
sobre a chegada 

 ás portas da 
 terceira idade.  

 
¿Cando se abandona a madurez e se comeza a 
 ser “sénior”? Iglesia e Orsi rin de si mesmos  

ante nós, nun texto enxeñoso de creación 
 propia cunha comicidade sinxela e directa na 

que doadamente se verá identificada a audiencia 

Venta en taquilla dende o luns 29 de abril 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 3,5€ 

http://www.culturactiva.org/gl/espectaculo/senior


Teatro 
Venres 17 ás 21h 

 

Mofa e Befa presentan 

“Cranios Privilexiados” 
 

O dúo cómico Mofa e 
Befa enfronta pola 
primeira vez na súa 
dilatada traxectoria 
o metálico ardor da 

dúbida. “E agora 
que?”, sería o seu 

particular remedo da 
dúbida metódica 

cartesiana.  

  

De que vai iso de 
pensar? Unha  

pregunta que trae 
aparellada a súa  

propia revelación, 
porque se do que se trata é de aprender a pensar, 
por que non superar todas as dúbidas como dúo 
cómico facendo un espectáculo sobre a propia 

ciencia do pensamento, coñecida desde hai dous 
mil quiñentos anos polo enigmático e farfallado 

nome de “filosofía”?   
 

A partir de 13 anos. Entrada libre.  
 Aforo limitado. Rógase puntualidade. 

http://www.excentricas.net/gl/espect%C3%A1culos/List/show/cranios-privilexiados-ou-crfitica-da-razon-perralleira-502


Teatro Infantil 
Venres 31 ás 18:30h 

 

“Muiñada” 
Cía. Galeatro 

 Muiñada conta a historia 
dun mozo e unha moza 

 que por un malentendido 
se atopan nun muíño de 

auga.  
Ó ver que os dous non 
 poden moer ó mesmo 
 tempo, comezan unha  

discusión na que o xogo, 
 as lendas, a tradición e a 

música farán que os  
cativos e os que non o son 

tanto se acheguen a un 
edificio que foi fundamen-
tal para a Galicia do século 

XX: o muíño de auga. 

  

 A partir de 6 anos.  
 Aforo limitado. 

 Rógase puntualidade. 
Non se permite comer 

                                          na sala. 

Venta en taquilla dende o luns 27 de maio 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 2,5€ 

https://galeatro.wixsite.com/galeatro/copia-de-o-contador-de-contos


Actividades na Biblioteca 

Venres 3 de 18:30 a 19:30h 
 

Contacontos teatral de TrinkeTrinke Teatro para 

nenas/os de 3 a 8 anos:  “Rato canguro” 

Venres 24 de 18:30 a 19:30h 
Espectáculo musical baseado no libro-cd-dvd 

 de Paco Nogueiras: “Brinca Vai!” 
 

A partir de 4 anos. Prazas Limitadas.  

Información e inscricións na Biblioteca 
 

Xoves 16 de 17 a 19h 
Obradoiro de lectura asistida con cans 

Aprende a ler con Nora en galego! 

Para nenas/os de 5 a 11 anos. Prazas Limitadas.  

Información e inscricións na Biblioteca 

Xoves 9 ás 19:30h 
Conferencia “Desmontando os prexuízos e as 
mentiras contra a lingua galega”, por Luís Pérez 
Barral, de A Mesa pola Normalización Lingüística.  

Venres 10 ás 19h 
Club de lectura Recacheira: encontro con  
Manuel B. Dans, autor do libro Historias de  
neofalantes: a aventura de vivermos en galego.  



 Exposicións 
Casa da Cultura:  
 

Lola Saavedra 
 
 

Do 2 ao 30 
de maio 

 

 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA ASPACE  

“TAL DÍA COMO HOY”: 

  

Fotografía en branco e negro de persoas 

 con parálise cerebral, divididas en tres 

Capela de San Roque: 
 

C.L.F.L. ART 
 

Do 2 ao 30 de maio 



  

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 
 

-No auditorio 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 

Coa colaboración de: 

http://www.concellodesada.com/
http://www.facebook.com/culturasada
https://www.instagram.com/sada.cul/
https://www.facebook.com/culturasada/
https://www.instagram.com/sada.cul/

