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Maxia/Teatro 

Venres 15 ás 18:30h 
“Le Cirque” 
Cía. Cayetano Lledó 

 

Espectáculo de 
 teatro máxico e 
 de variedades 
 creado para a  

Lafayette Company, 
a compañía de 

 teatro do famoso 
showman francés 

François Lafayette. 
 

 Un espectáculo 
baseado no teatro 

de variedades 
 con unha chea 
 de personaxes  

procedentes de diversas partes do mundo.  
 
 

A partir de 3 anos 
 Aforo limitado. Rógase puntualidade. 

Non se permite comer na sala. 

Venta en taquilla dende o luns 11 de marzo 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 2,5€ 



Teatro Infantil 
Venres 29 ás 18:30h 

 

“Nómades” 
Cía. Xarope Tulú 

Como definir un corpo? 

A través dos paseos 

en bicicleta, ou polas 

bágoas provocadas logo 

dunha caída, ou polos 

sucos nas pernas ou se 

cadra pola capacidade de 

axustarse ó molde da 

saia, ou do pantalón.? 

 

 Nómades é un  

 espectáculo dedicado ao público infantil e 

xuvenil onde o movemento, a música e a palabra 

nos convidan a viaxar por paisaxes singulares.  

Venta en taquilla dende o luns 25 de marzo 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 2,5€ 

https://www.xaropetulu.com/


Domingo 31 ás 20h 
 “O caso é ter saúde” 

Malasombra produccións 

Teatro 

Un 22 de decembro, 
o día da lotaría de 

Nadal, 
 Miki vive dúas  

circunstancias das 
que cambian por 

completo unha vida: 
Lola, a súa parella, 

abandónao 
 repentinamente e 

sen previo aviso 
despois de vinte 

anos de relación, e 
minutos máis tarde, 

o seu décimo resulta 
 premiado con  

catrocentos mil euros do gordo da lotaría.... 

Venta en taquilla dende o luns 25 de marzo 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 3,5€ 

A partir de 16 anos 
Comedia. Duración: 70 minutos  

 

Aforo limitado. Rógase puntualidade. 
Non se permite comer na sala. 

http://malasombra.gal/teatro/index.php/gl/espectaculos/espectaculos-en-xira/21-o-caso-e-ter-saude


 Música 
Sábado 30 ás  20h 

Concerto de Manolo Couto 
 

 
 
 

O recoñecido cantautor 
de Arteixo presenta o 

seu sétimo disco,  
titulado 

 "Galego Andaluz".  

Xoves 7 ás 20h 
 

Presentación do libro  

“Rompe con tus  
cadenas emocionales” 

de Judith Maduro 

Venres 1 ás 18h 
Aprende a ler con Nora! 

Obradoiro de lectura asistida  
con cans para nenas/os de 5 a 

 11 anos.12 prazas. 
Inscricións na Biblioteca  
e na web do Concello. 

 

Actividades na Biblioteca 



 Exposicións 
Casa da Cultura:  
16 e 17 de marzo 

Terceira Exposición da 
Camelia de As Mariñas 

Horarios: 
Sábado  de 17h a 20h 
Domingo de 11h a 14h 

e de 17h a 20h 
 
 
 
 

Do 27 de marzo ó 10 de abril 

Capela de San Roque:  
 

Jose Mª Pasquin 
Pintura 

 

Inauguración sábado 
 día 2 ás 19h 

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 ASPACE “TAL DÍA COMO HOY”: 

  

Fotografía en branco e negro de 
persoas con parálise cerebral, 

divididas en tres temáticas: 
amizade, vida en parella e 

 búsqueda da familia. 
 

 Imaxes realizadas polo fotógrafo Chomi Delgado. 





  

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 
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