
 
Venres 8_Eu quero a Lúa

Unha historia sobre os sentimentos e a natureza.
Alice vive nun país á beira do mar, ten todas as

cousas que unha nena podería querer, máis
fáltalle a mais importante de todas: a Lúa.

  
 

Programación
cultural
trimestral

Teatro adulto
Domingo 5 ás 20:00 

Danza 
Sábado 4 ás 20:00

Teatro infantil e familiar     
Os venres ás 18:30   
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Todos os espectáculos funcionan
con reserva previa  en:
reservabutacas.sada.gal 
ou na Oficina 
Municipal de 
Xuventude.

Todas as
actividades son

gratuitas.
 

Auditorio municipal de

Sada
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Teatro infantil e familiar     
Venres 3 ás 18:30  

Concerto 
Domingo 19 ás 20:00

Amparo 
A peza  inspírase na protagonista da novela La

Tribuna da escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán.
Arquetipo da liberdade, muller de berro en peito.

Concerto da Orquestra de Cámara Galega
(OCG)

 

Sós 
“SÓS” é unha reflexión, por veces cómica e por veces
máis dramática, sobre a vellez, sobre a convivencia, e

sobre a soidade que sofren moitas persoas maiores nos
seus últimos anos de vida.

Con repertorio de autores galegos, destacando a
obra do mestre Groba, música iberoamericana e

composicións universais de música clásica desde o
barroco temperá ata os nosos días.

Carabela
Carabela cociñeira dun barco, naufraga na Illa Pequena

de Plástico. Está soa, rodeada de peixes mutantes que lle
advirten que son tóxicos.

Teatro adulto
Domingo 3 ás 20:00   

La Dama del Alba
A compañía municipal de teatro de Sada, Leneas
Teatro, trae a escena este drama poético, ubicado
no rural asturiano dos anos corenta, que mostra

como a felicidade e mailo amor poden verse
truncados pola morte, personificada nunha

misteriosa muller.

Venres 15_ Contos viaxeiros
Tres viaxeiros coas súas maletas, tres contos.

Un conto por cada maleta, contos para os máis
pequenos.

 

Concerto 
Sábado 18 ás 20:00

Concerto de Nadal
Para festexar o Nadal , a Banda de Música de Sada,

xunto co "Coro Municipal de Sada" e a "Banda infantil da
Escola Municipal de Música", interpretarán obras de

música navideña. Polkas, valses e panxoliñas.



 

Sábado 9_ Trinta Lumes
Un relato entre o documental e a ficción que

transcorre nunha aldea de Galicia onde "a vida
non se acaba, senón que se transforma noutra

cousa". 
 

Sábado  16_ Lúa Vermella
Tres mulleres aparecen e empezan a buscar a

Rubio, un mariñeiro que desapareceu
recentemente no mar.

 

Sábado 23_ Ons
Vicente e Mariña chegan para pasar o verán a

Ons: a medida que os días se van tornando
borrascosos, segredos gardados empezan a

aflorar.  
 

Sábado 30_ A illa das mentras
En 1921, o buque Santa Isabel afúndese fronte á

escarpada e dura costa da illa de Sálvora, tres
mulleres deciden ir ao rescate, un acto heroico 

que 
pagarán moi caro.

 

  
A poeta analfabeta 

O relato documental xira en torno ao retrato de Luz
Fandiño, poeta, activista, feminista, nacionalista e
revolucionaria, e afonda na súa historia de vida, a

súa loita política e a súa obra poética.    
 

Cinema
Sábados ás 20:00

 

            
Domingo 10_O mel non caduca

 Unha traxicomedia  ao redor da obsolescencia    programada,
da relación do ser humano cos obxectos e da degradación

ecolóxica do planeta.

     Domingo 17 _Despois das ondas  
Nesta peza mesturando cinema en directo, teatro e música

poderemos percorrer os lugares e momentos da vida de
María Casares na súa viaxe de retorno tras corenta anos de

exilio. 
 

Domingo 24_ Melancoholemia  
Antón Reixa, interpreta a un paciente dunha  institución
mental que recibe aos invitados nunha sesión de "portas

abertas". Un texto, en clave satírica e na máis pura tradición
do "teatro do absurdo" .   

 

Teatro adulto
Domingo ás 20:00

Danza
O domingo 28 ás 20:00 

 
Leira_ Escola Galega de Danza 

A beleza do duro campo traballado e a indiscutible muller
protagonista que baila ao compás de Galicia.

 

Cinema en Feminimo
Sábados ás 20:00

Teatro infantil e familiar     
Os venres ás 18:30  

Domingo 7_ Liberto 
Ao rededor da dor cara a alguén que queres, un suspenso

inquietante e a realidade
polos corredores do SERGAS. 

 

Domingo 14_ Crónica dunha heterosexual insatisfeita
Unha muller en grao sumo normal, descobre case por

accidente que estase a facer vella.
 

Domingo 21- Vida de cans
Tres actores, ou tres cans? Tres cans que son actores.

 

 
Sábado 13_Arima

A vida de catro mulleres e unha nena vese alterada pola
chegada de dous homes forasteiros ao seu pobo. 

 

Sábado 20_ Trote 
Carmen, que vive nun ambiente opresivo e non é outra

que "a filla de" ou a "irmá de",decide fuxir.
 

Sábado 27_ Urxa
Conta tres momentos da vida dunha muller.O seu rol

máxico está vinculado á contorna social e á natureza da
que é preservadora e "medium".

 

Teatro adulto
Domingo ás 20:00 

Concerto 
Venres 26 ás 21:00

Venres 5_O poder da Superlingua
Axudamos á superheroína " Superlingua" a crecer e

dar froitos. Desta maneira, cantaremos, riremos,
xogaremos e amaremos.

 

Venres 12_ Rilla Rilla
Imos lembrar esas palabras que tiñamos esquecidas

e que a música de salitre vai facer lembrar.  
 

Venres 19_ Ris-Ras
Ditos populares, refráns, poemas, lerias e enredos

para non esquecer. 

Javi Maneiro
Co seu novo traballo "Palabras de un desconocido". 

En colaboración co Movimiento Cultural Esperto.
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Audiovisual
Venres 22 ás 20:00

Concerto 
Sábado 6 ás 20:00

XXIII Xuntanza de Corais organizada pola Coral Polifónica
de Meirás.


