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 Teatro/Infantil 

Venres 2 ás 18:30h 

Unhas gafas como as do avó 
Cía.“A Trastenda de Contos”  

Espectáculo inclusivo para persoas xordas e oíntes  
 

Presentamos un 
espectáculo 

onde reunimos 
dúas linguaxes 

que por  
separado son 
moi ricas, pero 
xuntas son un 

verdadeiro 
 tesouro.  

Un espectáculo no que a Lingua Oral se apoia 
 na lingua de Signos e onde esta róuballe o 

 protagonismo á Lingua Oral. 
 

Laura é unha nena moi inquieta que todo o tempo 
anda á procura de aventuras que vivir. No xardín 
da súa casa xoga ó seu xogo favorito: Soñar cos 

ollos abertos. Un día sente curiosidade polas 
gafas do seu avó; como se verá a través delas?  

Entrada: 2,5€ 

Venta en taquilla dende o luns 29 de xaneiro 

 

A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

http://atrastendadoscontos.com/portfolio-items/unhas-gafas-como-as-do-avo/?portfolioCats=46%2C44%2C47%2C41%2C40


Teatro/Infantil 

Venres 16 ás 18:30h 
 

Antía, Wamba e o regato pequeno 
Cía.“A Tropa de trapo”  

Venta en taquilla dende o luns 12 de febreiro 

 

A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

Antía é unha nena 
galega que vai 
merendar ao 

 parque. 
 

 Wamba é un mozo 
do Congo que 

 vende de todo 
 no Top Manta 
para sobrevivir. 

 

 Unha carreira, un 
tropezo e un 

 bocadillo van unir 
as súas vidas e van 

compartir o que nese momento levan enriba: 
 Antía, a súa merenda, e Wamba, as súas 

 historias.  

Entrada: 2,5€ 

http://tropadetrapo.blogaliza.org/espectaculos/antia-wamba-e-o-regato-pequeno/


Teatro 

Domingo 18 ás  20h 

Elisa e Marcela 
Cía.“A Panadaria”  

Comedia Musical 
 

Ano 1901, A Coruña. 
Dúas mulleres casan na 
Igrexa de San Xurxo, 
unha delas vestida de 

home.  
Unha historia de 

persecucións policiais, 
fuxidas en dilixencia, 

cambios de identidade 
e informacións  
manipuladas. 

 
 As cómicas de A 

 Panadaría presentan 
unha reconstrución irreverente dun suceso real. 
Unha comedia musical onde o verídico parece 
 invento. Elisa e Marcela é unha historia de 

 amor a contratempo.  

Entrada: 3,5€ 

Venta en taquilla dende o luns 12 de febreiro 

 

A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

http://apanadaria.es/#espectaculos


Contacontos na Biblioteca 

Os Contos da Curuxa Catuxa 
Programa anual de animación á lectura 

 

Venres 9 e Venres 23 de febreiro 

Sesións 
ás  

18:30h 

 Exposicións 

Casa da Cultura:       
Exposición colectiva 

 

 Alumnos das clases de  
pintura organizadas 

 pola asociación 

 Escuela del Arte 
 

Profesor Ramón García 
 

Capela de San  Roque: 
Temporalmente pechada por reforma 





  

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 

 

e no teléfono 981 619 115 

Coa colaboración de: 

Organiza: 

-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 

Concellería de Cultura e Praias 

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

