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Domingo 26 de xaneiro ás 20h       TEATRO 
 

Cía. Abismo Caracol 
 

Relato negros é unha 
 comedia sobre unha 
das fascinacións máis 

antigas do home:  
o asasinato. 

 

 Todo temos un hobby, 
algo co que encher o 

noso tempo: a uns 
gústalles ir pasar a tarde 
xogando ao golf, outros 

coleccionar selos... 
 

a Manquiña o que lle 
gusta é coleccionar 

 historias sobre crimes. 
 Un hobby como outro 

calquera. 
 

A través do universo  
escuro, macabro e de  

humor negro de 
 Roald Dahl coñeceremos tres historias fascinantes e moi difíciles 

 de esquecer…  
 

Nesta obra dirixida por Darío Autrán, Manquiña enfróntase ao 
 público en solitario durante 60 minutos. 

Venta en taquilla dende ás 16h do luns 20 de xaneiro 

 

A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 3,5€ 



Domingo 9 de febreiro ás 20h     TEATRO 
 

Cía. Bucanero 

Venta en taquilla dende ás 16h do luns 3 de febreiro 

 

A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 3,5€ 

 

Sesión Contínua é 
unha homenaxe ao 

 mundo do cine, 
 percorrido en 

 clave de comedia, 
por grandes éxitos 
cinematográficos 
 como 2001 Unha 
 Odisea no Espazo,  

O Resplandor,  
Pulp Fiction, 

 Febre do Sábado 
Noite, Instinto  

Básico ou 
 Psicose,  

entre outros. 
 

 Sesión continua é 
 un espectáculo 
 de humor onde 

 o deseño lumínico 
 e o traballo dos 
 actores son os 
 piares dunha                                                                                  

 aposta singular. 
 

 A obra xira arredor de catro pezas centrais polas que desfilan 
 personaxes doutras películas para xerar un relato hilarante. 



Venres 14 ás 18:30h      TEATRO MUSICAL INFANTIL 
 

Os Monicreques de Kukas e Zoar Ensemble presentan   

 

  

 

A Frauta Máxica no Maxín 
 é un espectáculo musical 
con actores, marionetas 

 de fíos e música 
 en directo.  

 

Os Monicreques de Kukas  
e Zoar Ensemble parten 
 da versión musical para 
instrumentos de vento 

 da ópera de Mozart para 
crear unha obra a modo 

 de retablo na que utilizan 
as marionetas de fíos e a 
música tocada en directo 

para  representar as 
 escenas principais 
 da ópera, mentres  

o narrador da historia 
 achega ao espectador 
 ó proceso de creación 

 musical.  
 

Todo elo en clave de humor, buscando a complicidade co público. 
 

 Recomendado para todos os públicos.  
 

Venta en taquilla dende ás 16h do luns 10 de febreiro 

 

A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Entrada: 2,5€ 



Exposicións  
Casa da Cultura:  

 

“Dale la vuelta” 
Exposición de fotografía de Aspace 

 

Mostra itinerante formada por 25 fotografías en 
 branco e negro realizadas pola axencia de 

 fotografía social “Imaxe en acción”. 
 

 As imaxes mostran a vida de Eduardo, Rocío e 
 Alejandro, tres persoas con parálise cerebral de 
 entidades ASPACE en situacións relacionadas coa 

 accesibilidade, o emprego e o lecer, co obxectivo de 
reivindicar estes dereitos e poñer en valor as súas capacidades 

 

Ata o 23 de xaneiro 

Capela de San Roque: 

“Á violencia de xénero dille non” 
Exposición de ilustración 

Organiza a Concellería de Benestar e 
 Igualdade e a Secretaría Xeral de 

 Igualdade  

  

Ata o 31 de xaneiro 

Espazos Republicanos é un proxecto froito 
 dun traballo coral que achega a visión de 
 arquitectos, xornalistas, historiadores ou 

 docentes entre outras moitas persoas. 
 Unha mirada ao urbanismo dos anos 30 

 da cidade da Coruña.  
Proxecto organizado pola Comisión  

Recuperación Memoria Histórica da Coruña  
en colaboración co Concello da Coruña.  

 

No mes de Febreiro 



  

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/concellodesada 

 

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. 
 

-Horario de taquilla: de 9 a 14 e de 16 a 20 de 
luns a venres, sábados de 10 a 13h; fins de 

semana unha hora antes da función  

Coa colaboración de: 

http://www.concellodesada.com/
https://www.facebook.com/concellosada/

