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PROGRAMACIÓN 
CULTURAL 

Outubro 2018 



Música 
Sábado 13 ás 20h 
 

Concerto de Fado 
 

O artista Lisboeta 

  Gonçalo Guerreiro  
ofrécenos un  

concerto  
 de música 

 portuguesa 

 

   

Sábado 20 ás 20h 
 

Festival de Outono 
Coral A Lembranza 

 

Organiza: 
Coral A Lembranza   

       

 Participan: 

Coral Las Regueras de Asturias 
Coral As Torres de Maside de Ourense 
Coral Polifónica A Lembranza  de Sada 

 
       



Teatro 
Domingo 14 ás 20h 

1879.Casa de Bonecas 
de Henrik Ibsen 

Compañía Estudo do Momento 

 
 Casa de bonecas é 
unha obra mestra 

 do teatro. Un texto 
 fundamental que 

transformou en arte 
a eterna loita da 

muller pola 
 igualdade. 

 

Actores:  Xoán 
 Carlos Mejuto 

 e Iria Ares 

 
Espectáculo galardoado co Premio 

Luísa Villalta pola Igualdade da 
Deputación da Coruña 

 

Entrada: 3,5€ 

Venta en taquilla dende o luns 8 de outubro 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 



Teatro 
Domingo 21 ás 20h 

Los descendientes malditos 
de Tántalo 

Compañía Sin ir más lejos 
 

O grupo de teatro 
 "Sin ir más lejos" é 
 un grupo da Casa 

 de Castela A Mancha 
 de curto pero 

 frutífero historial 
 con notable éxito 
de público e crítica 

 
Nesta ocasión 

 tráennos a historia 
 de Tántalo e a sua 

maldición, que 
 pasou de xeración 
 en xeración ata os 

 nosos días, pois non 
outra cousa que unha maldición é o que se insta-
lou no palacio do ancián rei Antrax e da súa "un 

pouquiño" impúdica esposa Elektra. 
 

 COMEDIA 



Os Contos da Curuxa Catuxa 
 

Programa anual de animación á lectura  

Actividades na Biblioteca 

Venres 5  e Venres 19 de outubro 
Mércores 24 sesión especial 

 polo día das Bibliotecas 

Sesións ás 
 18:30h 

Sábado 27 ás 20h 
 

Presentación do novo número da 

revista AREAL 
 

 Organiza:  
Asociación Irmáns 

Suárez Picallo  



 Exposicións 
Casa da Cultura:   
Do 5 ao 31 de outubro 
 

 Exposición Colectiva de Fotografía 

“O Mar Ártabro” 
 organiza: 
Fotógrafos 

 Navales del 
 Golfo Ártabro 

Capela de San Roque: 
Do 2 ao 17 de outubro 

Exposición Colectiva.  
Participantes no curso de 
 fotografía do programa 

 máis.cul da Concellería de 
 Cultura e Praias 

 

Do 19 ao 31 de outubro       
 

"ELLAS"  
Exposición de dibujos 

 en tinta china de 
 David Suárez Ansede 

“Geppe”  





  

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 

Concellería de Cultura e Praias 
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