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Venres 1 ás 20h          TEATRO 
1º Ciclo de Teatro Amador AMATEGA 

“Tia anita y su fantasma” 

Tía Anita invita a su sobrina y a la amiga de esta a 
pasar una semana en Madrid. “Su fantasma” está 
siempre presente, pero únicamente ella puede 
verlo. Otros personajes relevantes (la simpática 
 y dispuesta portera del edificio, su inquieto y 

 envalentonado marido, cuatro extraños e 
 ingenuos delincuentes con pretensiones de 
atracadores, un vecino indignado, un antiguo  

novio gallego de Tía Anita...) hacen su aparición, 
 interactúan y dialogan llenando de comicidad 

 las escenas de esta obra. 

Entrada libre. Aforo limitado. 
 Rógase puntualidade 

Sábado 2 ás 20h          CONCERTO 
 

XXII Xuntanza de Corais 
 

Organiza: 

Coral  Polifónica San Martin de Meirás 
 

coa participación de: 
 

Orfeón Ría de Muros 
 Coral Polifónica de Burela 
Coral Polifónica San Martín 

de Meirás 
 

 Entrada libre. Aforo limitado. 
Rógase puntualidade 



Sábado 9 ás 20h      GALA SOLIDARIA  

  

  



Venres 22 ás 18:30h      CONCERTO 
 

Baobab Teatro presenta 

  “Puño Puñete” 
 

  O Puño, Puñete é un espectáculo 

de música en directo, cantigas, 
 contos e tradición oral.  

Convidamos aos cativos/as cos 
 seus papás e mamás a descubrir 

un mundo de sensacións e  
emocións.  

 

 Maiores de 1 ano. 45 min. 
Entrada libre. Aforo limitado.  

Rógase puntualidade 

Sábado 16 ás 20h           CONCERTO 

  

“Iberian Crossroads” 
 Marés Sonoras 

Marés Sonoras é un encontro entre 
diferentes sonoridades da 

 península ibérica, cunha visión  
actualizada da música que nace 

entre o Atlántico e o Mediterráneo, 
nunha viaxe que xoga coas 

 emocións, sutilezas e identidade.  
 

Entrada libre. Aforo limitado. 
 Rógase puntualidade 



Sábado 23 ás 20h           CONCERTO 

 

VII Festival Camiño ó Inverno 
 

Organiza: 
Coro Galego Santa Comba de Veigue 

 

coa participación de: 

Agrupación Coral de Porceyo (Gijón-Asturias) 
 

Grupo de Música Tradicional Arnela de Carral 
 

Agrupación Cultural A Marola  de Mera 
 

Coro Galego Santa Comba de Veigue 
 

Entrada libre. Aforo limitado. Rógase puntualidade 

Domingo 24 ás 20          TEATRO 
 

Teatro da Ramboia presenta   

“O meu mundo non é deste reino” 
 

 Adaptación da Farsa do bululú gañadora do I 
certame Manuel María de Proxectos Teatrais. 
 "Un par de trapeiros chegan a unha parada 

no seu camiño despois de días de longa 
viaxe cara á Feira do Vento. Traen consigo 

unha carga enorme de todo tipo de 
 obxectos estraños...". Comedia 

 
  Entrada libre. Aforo limitado.  

Rógase puntualidade 



Sábado 30 ás 20h       CONCERTO 
 

MÁIS ALÓ DE MOZART (Vento e Cordas)  
SonsAntigos 

 

SonsAntigos nace do interés dos seus compoñentes pola música 
á que chamamos « antiga » e á interpretación historicista da 
mesma. Enfocado na música de cámara composta en Europa 

entre a segunda metado do século XVII e o comezos do século 
XIX, o seu obxectivo é divulgar o repertorio dos períodos 

 barroco e clásico ofrecendo unha interpretación de calidade 
 e respectando a perspectiva histórica.  

 

Entrada libre.  Aforo limitado. Rógase puntualidade 

Domingo 6 ás 20h 

 

Contacontos de TrinkeTrinke Teatro para nenas/

os de 3 a 8 anos: 

“Lonxedetodo: Un modelo de 

DOBLE SESIÓN:           MUSICAL 
Venres 29 ás 17:30h e ás 19:30h  

 

Escena Animada presenta ”Hansel y Gretel” 
 

La hermosa pero terrible versión 
 de los Hermanos Grimm se ha 

convertido en un musical que sin 
perder de vista la triste historia de 

los dos hermanos, está llena de 
humor y ternura que se desprende 
de la relación de Hansel y Gretel, la 

música, las canciones y las bellas 
coreografías. 

 

 Tódolos Públicos.  
 Entrada libre. Aforo limitado.  

Rógase puntualidade 



Actividades na Capela de San Roque 
 

Domingos 17 e 24 ás 19h 
 

Ciclo de concertos de música de cámara 
 en honra da patroa da música 

 Santa Icía 
 

 

A cargo do grupo de 
 metáis BrasSada e do  
cuarteto de clarinetes 

 ClarineTutti, 
 grupos integrados por 

membros da Banda 
 Municipal de Música 
 do Concello de Sada.  

 

Interpretarán pezas de 
 distintos compositores 
 e estilos, dende Bach 

a Mozart, Debussy 
 ou Gershwing 
 entre outros. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Entrada libre.  Aforo limitado. Rógase puntualidade 



Exposicións  
Casa da Cultura:  
 

“O paso do tempo” 
Exposición de óleos de   

Maria Cubeiro 

Capela de San Roque: 



  

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/

