
PREZOS:
Obradoiro de Iniciación ao Clown: 20€.
Función Infantil: 1€.  /   Función Noite: 5€.
Bono: 20€ (Permite a entrada a todas as funcións da noite).

Xoves 17 de agosto
Ghazafelhos: “Frankenstein”
Auditorio Municipal • 12.00 horas • Entrada: 1€ - Público familiar.
Qué se pode esconder nun escuro castelo perdido nas montañas? Poida que algo que non quere ser des-
cuberto ou, poida que, algo que espera que o descubran. Unha aventura nas entrañas dun castelo onde os
investigadores, a Dra. Mon Champignom e o Dr. Pe Arrepío investigan si o lexendario monstro de
Frankenstein existe ou non. 

Contraproducións: “O Tolleito de Inishmaan”
Auditorio Municipal • 22.15 horas • Entrada: 5€.
Podería ser unha aldea galega pero é unha pequena illa irlandesa. Anos 30. Personaxes curiosas, pintores-
cas, características… Seres máis ou menos adorables, máis ou menos odiosos que, nun mundo física e
humanamente isolado, viven as súas vidas cativas como poden e como saben. Entre eles un tolleito, un
ser desfavorecido que ten unha arela que para el semella extremadamente difícil: transcender ese ámbito
cerrado que está obrigado a habitar; un eivado que persegue un soño que nel parece empresa imposible:
ser amado e valorado como calquera outro.
Ao remate da función, teremos unha charla coloquio coa compañía, presentada e moderada por Manuel
Xestoso (Subdirector da Revista Galega de Teatro).

Venres 18 de agosto
Píscore: “Concerto Singular”
Auditorio Municipal • 12.00 horas • Entrada: 1€ - Todos os públicos. 
Que acontece cando se convoca a catro grandes solistas para un único concerto? Catro prestixiosos músi-
cos fronte a un grande conflito: 16 baquetas e unha soa marimba. Eles están dispostos a facela soar do
xeito máis orixinal e abraiante. Organizarse xa non vai ser tan doado. Píscore achéganos a mellor música
e moito humor para un concerto singular nunha proposta que se encadra na liña dos grandes espectáculos
que mesturan o virtuosismo musical e os ritmos coa comedia xestual, o clown e a participación do público.

Teatro do Noroeste: “Palabras Malditas”
Auditorio Municipal • 22.15 horas • Entrada: 5€.
Un perseguido profesor experto en poesía francesa e unha prostituta coinciden nunha sórdida pensión da
Coruña, nos anos corenta, en plena época de represión e asasinatos. A pesar das aparentes diferenzas cos
separan, se aferran o un ao outro como á única táboa de salvación no inmenso océano da soidade. E entre
os dous formarán un tándem pletórico de inspiración. 



Luns 14 de agosto
Teatro do Atlántico: “Helena: Xuízo a unha lurpia”
Auditorio Municipal • 22.15 horas • Entrada: 5€.
“Quen escrebe a historia?”. Helena diríxese reiteradamente a nós con esa interrogante, rexeitando a manei-
ra en que foi contada a súa vida. Agora quere que, antes de xulgala, escoitemos a súa versión dos feitos,
sorprendéndonos con un relato apaixonado, intenso, cheo de tenrura, de humor, de berro e de dignidade. 

Martes 15 de agosto
Elefante Elegante: “Danza da choiva”
Auditorio Municipal • 12.00 horas • Entrada: 1€ - Para todos os públicos.
Que aconteceria se de súpeto deixáse de chover? Non durante un mes, un verán ou un ano, senón para
sempre? Esta é a pregunta que coloca a DANZA DA CHOIVA, un espectáculo sen palabras onde conviven
o teatro xestual, a danza, a manipulación de obxectos e os monicreques. A DANZA DA CHOIVA trata un
tema serio a través dunha posta en escena poética e visual. Os seus efectos cómicos, plásticos e oníricos
advirten e divirten o público familiar e infantil a partir dos 3 anos. 

Rojo Telón Circo: “Son elas”
Parque do Concello • 20.30 horas • Entrada gratuíta - Todos os públicos.
Procedentes de Euskadi, Rojo Telón Circo presenta “Son elas”, que propón unha viaxe emocional íntima
mais divertida de tres mulleres que se atopan no mesmo camiño e deciden seguir xuntas de viaxe. Pero
será máis doado facelo xuntas, sobre todo cando unha delas é xorda e, con todo, é a única que fala. Poesía
corporal, a través de elementos aéreos (trapecio triplo, teas...) e acrobacias de chan e verticais, que xera-
rán imaxes de moita forza visual e significativa, combinadas co clown para conseguir un espectáculo de
circo contemporáneo divertido. 

Eme2: “Get Back”
Auditorio Municipal • 22.15 horas • Entrada: 5€.
A comedia comeza como un accidente. Eles non o saben cando entran a ese vagón con traxecto interrom-
pido, pero son catro galegos buscándose a vida en Londres e un inglés que, en algún tempo, se buscou
a vida en Galicia. As vidas quedan cruzadas xusto cando se detén o movemento e a partir de aí case todo
é retranca.
Ao remate da función, teremos unha charla coloquio coa compañía.

Mércores 16 de agosto
Eme2: “Jim e a Illa do Tesouro”
Auditorio Municipal • 12.00 horas • Entrada: 1€ - Todos os públicos.
O pequeno e valente Jim Hawkins rexenta co seu pai unha pequena pousada na costa de Inglaterra. Diante
do mar soña con vivir aventuras e converterse nun gran mariño. E abofé que o fará! O destino fai que che-
gue ás súas mans o mapa do tesouro do pirata Flint, para deste xeito, comezar a viaxe á Illa do Tesouro.
Unha viaxe onde Jim navegará por medio mundo, vivirá múltiples aventuras, cruzarase con temibles pira-
tas (quizais non tan temibles) e descubrirá unha amizade eterna.

Ibuprofeno Teatro: “Raclette”
Auditorio Municipal • 22.15 horas • Entrada: 5€.
A Raclette é un xeito de comer en comunidade inventado polos pastores suízos que, para escorrentaren o
frío e a soidade da montaña, se reunían arredor dunha pedra quentada ao lume para ir cociñando nela -a
medida que comían- queixo, carne e verduras. Esta raclette urbana e contemporánea une, durante unha
cea, dúas tramas que aparentemente non teñen relación, pero que se entrelazan para rematar contando
unha historia terrible que trata temas universais como a morte, a parella, a maternidade, a cobiza, a culpa
e a violencia.

Xoves 10 e Venres 11 de agosto
Obradoiro de Iniciación ao Clown
Auditorio Municipal • 10 a 14 horas • Prezo por alumno/a: 20€
Inscrición no Concello de Cariño, no teléfono 981 405 064 ou en cultura@concellodecarino.com 

Sábado 12 de agosto
Pistacatro: “Autoestopista Intergaláctico”
Porta da Pulida - 12.30 horas • Entrada gratuíta - Todos os públicos.
Un show de ciencia-ficción, de clown e transformismo con continuas mudanzas de vestiario e personaxes
cómicos dotados de poderes propios que desafían a lei da gravidade con equilibrios imposibles, teñen con-
trol de obxectos malabares e paralizan ó público con monólogos esmendrellantes. Benvidos a unha viaxe
interestelar polo absurdo. Benvidos ao mundo do … Autoestopista Intergaláctico!

Desastronauts: “Máis Alto Aínda”
Praza Roxa • 20.30 horas • Entrada gratuíta - Público Familiar.
Unha muller forte, intelixente, atractiva e divertida topa cun home... Estúpido. El ha facer o que sexa para
estar con ela, e ela fará todo o posible por escapar. Ela é dona de si mesma, el é infantil. Veremos como a
súa loita frenética vaise intensificando a medida que atopan un trapecio de balanceo, cordas aéreas e un
hula-hoop de lume.

Circo No Ato: “A salto alto”
Compañía de Brasil - Auditorio Municipal • 22.30 horas. • Entrada: 5€.- Público Familiar.
Neste espectáculo abórdase o mal da época: xógase coa posibilidade de que a vida sexa máis xogo e menos
destino, camiños, medios, riscos... Coa dirección de Roberto Magro, o espectáculo profana a clásica his-
toria da Cinsenta, mestura fantasía e sátira e cuestiona a busca desenfreada de bens materiais. Sete persoas
sen nada no peto, pero con bagaxes cargadas de liberdade, represión, valores, colonización e transgresión,
que ao teren acesso a outro xeito de vivir íspense das súas experiencias para viviren esoutra realidade.

Domingo 13 de agosto
Performance AveLina Pérez: “Os cans non comprenden a Kandinsky”
Presentación da Revista Galega de Teatro
Praza da Ribeira • 12.00 horas • Entrada gratuíta.

Concerto De Vacas: “Vacanal Tour 2017”
Parque do Concello • 13.15 horas • Entrada gratuíta.

IO: “Contiguo”
Explanada do Mercado • 20.30 horas • Entrada gratuíta - Todos os  públicos.
Contiguo nace de poñer un ser humano xunto ó outro. É o lugar onde un acaba e outro comeza. Contiguo é
a poesía do corpo e os propios límites. O risco de darse a coñecer e sobrepasar o medo a perderte nalguén.
Reinventarse unha e outra vez a través dos demáis. O destino únenos, a historia a escribimos nós. Un espec-
táculo sensitivo, poético e dinámico. Unha investigación da linguaxe espacial e corporal que crea un universo
único para expresarse, resultado da búsqueda no circo coma linguaxe en sí mesma.

Luns 14 de agosto
Redrum Teatro: “A nena que quería navegar”
Auditorio Municipal • 12.00 horas • Entrada: 1€ - Todos os públicos.
A Nena está farta de ser o centro das mofas dos seus compañeiros e por iso foxe da escola coa intención
de non volver nunca máis. Na súa aventura topará co Xeadeiro, un ser máxico e vital, que a base de contos,
xogos e cancións, devolveralle a autoestima perdida. Ensinándolle que dentro de cada un de nós agóchase
un ser único e especial, e que só crendo nas nosas capacidades seremos quen de acadar todo o que nos
propoñamos.


