Casa da Cultura
Pintor Lloréns
PROGRAMACIÓN
CULTURAL
SETEMBRO 2019

Teatro
XV Mostra de Teatro Afeccionado
Premios Lugrís Freire

Domingo 15 ás 20h
“As feas tamén casan”
Grupo de teatro Licor Café

Cando teñen 39 anos
as xemelgas Felisa e
Marisa descobren
que para ser as
beneficiarias do
testamento do seu pai
teñen que cumprir
unha condición, estar
casadas o día que
cumpran os 40, do
contrario a súa irmá
Renata será a única
herdeira. Pero elas
non están despostas a permitir que iso suceda.
Entón farán todo o
posible para casar aínda que o teñen moi difícil
tendo en conta que so falta un mes para ou seu
cumpreanos, áparte de ter outro gran problema
porque ou certo e que son bastante feas.
Di o refrán … O destino das guapas e ir o altar,
e o destino das feas e non casar, claro que,
ó mellor, o destino tamén se equivoca.
Maiores de 12 anos. 90 min

Teatro
XV Mostra de Teatro Afeccionado
Premios Lugrís Freire

Domingo 22 ás 20h
“A cantante calva”
Cía. Farándula Velutina
Nunha Inglaterra
situada fóra dos mapas
e nun tempo caprichoso
e aleatorio, as señoras
Smith falan entre elas sen
entenderse. O seu
mordomo, Alfred,
interrómpeas para
anunciar a chegada das
señoras Martin.
As catro mulleres dialogan
no baleiro, oscilando entre
o cómico e o patético, ata
que irrompe en escea a
capitana das bombeiras.
Enléanse entón nunha especie de
competición por ver quen relata o conto
máis extravagante, para rematar nunha
explosión de absurdo na que todos os
personaxes dan renda solta á súa
incontinencia verbal.
Maiores de 12 anos. 50 min

Teatro Infantil
Venres 27 ás 18:30h
“Ela”
Cía Caramuxo Teatro
"ELA" é a nova
proposta de
Caramuxo teatro
para tódolos
públicos.
"Ela" crea un mundo
fantástico a través
das cores, a arte e o
universo creativo
da pintora Maruxa
Mallo.
Unha mistura de
poesia, humor,
teatro e danza onde
descubrir o
imaxinario desta
muller excepcional.
Un poema plástico para gozar en familia.

Maiores de 4 anos. 45 min

Teatro
XV Mostra de Teatro Afeccionado
Premios Lugrís Freire

Domingo 29 ás 20h
“Gemelos”
Cía. Noite Bohemia
'Gemelos' é unha
comedia de enredo
onde todo o mundo
busca algo, todo o
mundo oculta algo
e onde non todos
acaban atopando o
que esperan.
E, a pesar do dito,
non é unha comedia
política. É unha obra
arriscada: sen valado,
e sen gabias.
Unha comedia
montada co vello
espírito de Plauto,
é dicir, coa soa intención de arrincar do
respetable unhas risas.
Nada máis e nada menos.
Maiores de 12 anos. 60 min

Música
Sábado 21 ás 20h
Concerto aniversario
Coral de la
Sociedad
Sociedad recreativa, Cultural
y Deportiva de Sada

Exposicións
Casa da Cultura:
Exposición do
XII Certame
de artesanía
Antonio Fraguas
Deputación
da Coruña

Capela de San Roque:

Exposición colectiva Asociación de
Artistas de A Coruña

Organiza:
Coa colaboración de:

-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
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

