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Música 

Sábado 2 ás 20h 
 

Banda Municipal de Música de 
Sada 

 
Desta vez a banda 
 vainos ofrecer un  
concerto centrado 

 na divertida e  
animada música   

Dixieland 

Domingo 10 ás 19h 
 

Festival Aniversario da  
Coral A Lembranza 

Organiza: Asociación  A Lembranza    
     
 
 
 
 
 

 Participan: 
Coral de Mulleres de Vilaboa 

Coral Polifónica Fonte do Souto de Culleredo 
Coral Polifónica Costumes de Bergondo  

Coral A Lembranza  de Sada 



Maxia 

Venres 8 ás 18:30h 
 

Historias de un ilusionista 

do Mago Rafa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Espectáculo para goce de toda a familia.  

As historias máis divertidas e a maxia máis  
elegante fúndense neste espectáculo para 

 crear un ambiente espectacular. 
 Que mellor que facer rir e facer maxia á vez? 

 Pois a mellor mestura é este espectáculo.  
 

DURACIÓN:75 minutos  
 

Entrada: 2,5€ 

Venta en taquilla dende o luns 4 de xuño 

 
A taquilla pecha 15 min despois de comezar o espectáculo 

http://magorafa.com/portfolio/historias-de-un-ilusionista/


 Escolas Municipais 

Domingo 3 

Festival Fin de Curso da 
 Escola Municipal de Teatro 

Directora Chus Álvarez 
 
 

Ás 17:30 o grupo 
 infantil-xuvenil 
 representará 

  a obra  
“ A Vendedora 
 de Palabras” 

 

 Ás 20h o grupo de adultos ofrecerános  
unha viaxe pola historia do teatro coa 

 obra “Cadros de Amor” 
 

Xoves 28 ás 16:30h 

Festival Fin de Curso da Escola 
 Municipal de Música 

Directora Marta Castanedo 
 
 

Os alumnos da escola 
 interpretarán una 

 pequeña selección de 
 temas para amosarnos  

os coñecementos  
adquiridos neste curso.  



 Cía. de Teatro Municipal 

Sábado 16 ás 20h 
 

Representación de fin de tempada 
 da Compañía Municipal de Teatro 

 

“Falsas Profecías” 

 
O grupo municipal 

 Leneas Teatro estreará 
“Falsas Profecías”, 

 espectáculo de creación 
propia  a partir de textos 

de diversos autores. 

 
Directores: Santiago Fernández e Chus Álvarez 

 

Música: David Karro 
 
 



Contacontos na Biblioteca 

Os Contos da Curuxa Catuxa  
Programa anual de animación á lectura da 

Biblioteca Pública Municipal de Sada 

 
Entrada gratuita, Aforo limitado 

Venres 1 e Venres 15 de xuño 

Exposicións 

Casa da Cultura: 

Exposición de obras de alumnos 
 dos talleres organizados polo 

 departamento de Servicios 
 Sociais do Concello 

Funcións ás 
18:30 
horas 





 e o 30 de xuño...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebra o verán coas actividades que temos 
 preparadas para tod@s vós no Curruncho!! 



  

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 

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.instagram.com/sada.cul/
https://www.facebook.com/culturasada/
https://www.instagram.com/sada.cul/

