OUTONO CULTURAL
2018
MES DE NOVEMBRO
☼ Domingo, 4 de novembro ás 18.00 h
-

Lugar: A Senra.
Idade recomendada: + 18 anos. Público adulto
Duración: 50 min.
Nome da compañía : Malasombra

D.E.P
Sinopse. Unha comedia de morte que fala sobre nós, sobre as nosas mentiras, sobre a avaricia e a
falta de escrúpulos dende unha perspectiva moi interesante. Trata dun tremendo drama familiar, que
ten como base o desprezo cara a unha nai encamada, mal alimentada e sedada indiscriminadamente.
Pero a particularidade desta obra é que o fai mediante a comedia. Unha comedia pura que se
desenvolve cunha naturalidade cadenciosa, un humor áxil e fresco.
Fala dun mundo deteriorado, que camiña cara un futuro pouco esperanzador e anódino. A obra
preséntanos a dous irmáns inmersos nunha espiral de egoísmo, nunha encarnizada loita en torno á
herdanza familiar: “que mamá morra rápido por favor!”. E no medio está a nai, viva, moribunda ou
inmortal, pero que en realidade xa foi enterrada polos seus fillos hai moitos anos. Partindo desta
deterioración familiar, encontrámonos cun mundo urbano onde a crise campa sen medo. E todo isto
tratado dende un ton absolutamente cómico.

☼ Sábado, 10 de novembro ás 18.00 h
-

Lugar: A Senra.
Idade recomendada: a partir de 5 anos. Público familiar.
Duración: 60 min.
Nome da compañía : Malasombra

Os Rockenstein
Rede Cultural da Deputación da Coruña
Sinopse. Responde a unha sólida proposta musical e creativa na cal se mesturan á perfección e con selo
propio, diferentes formas de expresión como son a música, o baile e o teatro, xunto cun depurado compoñente
plástico. Nenos/as e adultos poderán gozar xuntos, co doutor Rockenstein e as súas criaturas, para compartir
un momento único e inesquecible.
O doutor Rockensteins é un gran profesor, un gran científico, un inventor, pero tamén é un melómano
consciente de que a boa música está desaparecendo do planeta. Para remedialo, no seu laboratorio decide
crear un ser vivo, unha criatura, e convertela nunha verdadeira estrela musical que salve o mundo da
desaparición do Rock´n Roll, e para iso, mestura na súa máquina de experimentos os ingredientes necesarios
para crear unha estrela do rock: un disco dos Kiss, un póster dos Rolling Stones, un calcetín do guitarrista de
ACDC, un rizo de Tina Turner, un anaco da camiseta de Rosendo.
O experimento resulta ser un éxito aínda maior do que agardaba, pois da súa máquina de experimentos
musicais non sé sae unha criatura, saen tres futuras estrelas do rock!Unha masculina e dúas femininas.

☼ Sábado, 17 de novembro ás 19.00 h
- Lugar: A Senra.
- Idade recomendada: + 12 anos.
- Duración: 50 min. aprox.

Sogras
Actividade organizada pola Asociación Cultural e Teatral Catrogatos de Bergondo

Sinopse. Bárbara e Daniel quérense con loucura, e non teñen pensado saír moito do
seu cuarto nesta fin de semana...Mais a súa paixón amorosa vaise ver interrompida por unha serie de
inoportunas visitas: dúas consogras incompatibles (unha hippy e “porrera”, a outra devota de misa diaria) pero
unidas por un obxectivo común....: dona Sara (nai de Pablo, o doador do corazón que lle foi transplantado a
Daniel) que se resiste a abandonar o seu “fillo”; un cura lascivo que gosta de exorcismos...
Sexo, drogas, rock and roll, fast food, auga bendita e un chisquiño de sal neste divertido enredo no que, como
non podía ser doutro xeito, acaba triunfando o amor.

☼ Sábado, 24 de novembro ás 18.00 h
- Lugar: A Senra.
- Idade recomendada: público familiar.
- Duración: 50-60 min.

A gramola gominola
“Cancións para desafinar”
Rede Cultural da Deputación da Coruña
Sinopse. É unha banda dentro do mundo da música infantil, que nace da inquedanza de facer Rock para
nenos e nenas de 0 a 99 anos, con letras adaptadas aos máis pequenos, e con música para tódalas idades.
Os seus membros, recoñecidos músicos da escena musical galega en diversos estilos e con experiencia ao longo
dos últimos doce anos no ámbito infantil, son Paco Cerdeira (guitarra e voz), Paula Romero (voz principal),
Rodrigo Muñoz (batería) e Anxelo de Xermar (baixo).
Esta formación musical nace no ano 2015, co seu primeiro traballo editado na Colección Sonárbore, e que
recolle 10 temas propios, destacando “Campión Internacional”, “Non Movas a Crista”, “Mostro Antón” ou
“Sorrir”, cancións coas que levan xirando por toda Galicia durante estes dous anos, con concertos que teñen
como eixe central o Rock and Roll, e que mostran mais estilos da música contemporánea. Ademais da
formidable aceptación do público, os recoñecementos ao seu traballo chegan axiña, sendo nomeados con tan
so dous anos dende o seu nacemento, en sendas edicións dos Premios Martin Codax da Música, nos anos 2016
e 2017, na categoría de Música Infantil.
“Cancións para desafinar” é o nome que da título ao seu novo espectáculo e ao seu segundo libro-disco (2017),
de novo por Ed. Galaxia.

ORGANIZA

COLABORA

