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PROGRAMACIÓN / SETEMBRO DECEMBRO

  Danza -  - DramaMonicreques
Teatro   Comedia - Música -
Musical - Monólogo

CircoInfantil - 



PROGRAMACIÓN /  2022 SETEMBRO DECEMBRO

SETEMBRO / OUTUBRO

OUTUBRO

Domingo 25

18:00 horas

Café-Teatro do

Pazo da Cultura

Domingo 2

18:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 30

20:30 horas

Sábado 1

20:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 7

20:30 horas

Pazo da Cultura

Sábado 8

20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 9

17:30 horas

Pazo da Cultura

Sábado 15

20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 16

18:00 horas

Pazo da Cultura

Danza

CARAMUXO�TEATRO
CATRO

Teatro de autor con body puppets
(monicreques de grande formato)

GALITOON
GOLULÁ

Drama

CONTRAPRODUCCIÓNS,�S.L.
CIGARREIRAS

Teatro

RAFAEL�ÁLVAREZ�“EL�BRUJO“
EL ALMA DE VALLE INCLÁN

Música

SONDESEU
XX ANIVERSARIO DA ORQUESTRA
FOLK “SONDESEU“ EN ACÚSTICO

Musical

ONBEAT
MUSICAL TRIBUTO “EL REY LEÓN,
DE SIMBA A KIARA“

Teatro

PENTACIÓN,�S.A.
UNA NOCHE CON ELLA

Teatro

GHAZAFELHOS
NINJA



OUTUBRO

NOVEMBRO

Sábado 22

20:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 5

20:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 29

20:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 11

20:30 horas

Pazo da Cultura

Domingo 30

18:00 horas

Pazo da Cultura

Sábado 12

20:00 horas

Pazo da Cultura

Domingo 13

18:00 horas

Café-Teatro do

Pazo da Cultura

Comedia

BUCANERO�TEATRO
OS AMOS DO MUNDO

Sainete cómico-lírico

RON�LA�LA�TEATRO
VILLA Y MARTE

Teatro actual - Monólogo

TRASPASOS�KULTUR,�S.L.
OCEANÍA

Teatro-Comedia
TERTULIA�PRODUCCIÓN
MONÓLOGO DE “EL SEVILLA:
LA VIDA ES ROCANROL“

Espectáculo Musical

TEATRO�DE�MALTA
AL CALOR DEL CANCIONERO

Teatro-Comedia

PRODUCCIÓNS�TEATRAIS�EXCÉNTRICAS
O PORCO DE PÉ

Teatro-Monicreques

TÍTERES�CACHIRULO
LAO LAO E O DRAGÓN DE XEO

Esta programación poderá
sufrir cambios

Todas as representracións
terán lugar no Pazo da Cultura 
agás onde se especifique o
contrario

Despacho de billetes:

De luns a venres
  9:30 a 14:00 horas
17:00 a 20:30 horas

Sábados
  9:30 a 14:00 horas
17:00 a 20:00 horas

Teléf.  981 102 897 
(Despacho de billetes)  

taquilla.pazo@naron.es



NOVEMBRO

DECEMBRO

Sábado 19

20:00 horas

Pazo da Cultura

Xoves 15

20:30 horas

Pazo da Cultura

Mércores 28

17:00 horas

Pazo da Cultura

Venres 30

20:30 horas

Pazo da Cultura

Domingo 27

18:00 horas

Café-Teatro do

Pazo da Cultura

Venres 16

19:00 horas

Sábado 17

17:00 e 19:00 h.

Domingo 18

12:30 e 18:00 h.

Pazo da Cultura

Música Soul-blues-rock

MARTÍNS�ANEIROS�BAND
CONCERTO

Música Gospel

THE�PROJECT
THE HARLEM GOSPEL CHOIR
EN CONCERTO

Musical

VOL�MUSIC�EVENTS,�S.L.
LA GRAN AVENTURA DE LOS
REYES MAGOS

Música Folk-tradicional

XABIER�DÍAZ�E�AS�ADUFEIRAS�DO�SALITRE
AS CATEDRAIS SILENCIADAS

Teatro para a primeira infancia

TELONCILLO�TEATRO
COSER Y CANTAR

Circo

LA�FIESTA�ESCÉNICA
GALTÜK, 
UN SUEÑO DE NAVIDAD



Catro
CARAMUXO�TEATRO

Domingo 25 de setembro
18:00 Café-Teatro do Pazo da Cultura I 
DANZA 

CATRO  é a nova proposta de Caramuxo Teatro para a 
primeira infancia.
Unha peza visual que xoga coa vida, coas formas, os sons, as 
texturas, co movemento...
CATRO  lados ten un cadrado, catro son as estrelas que vexo 
dende a miña habitación, catro os recunchos do meu lugar 
favorito...
CATRO  é a experimentación a partir dun número que se 
repite na nosa vida a través do movemento coma linguaxe, 
como canle de coñecemento.
CATRO  é un espectáculo para gozar en familia.

 

 

DIRECCIÓN: Laura Sarasola e Juan Rodríguez

ESCENOGRAFÍA: Caramuxo teatro

DESEÑO SON: Dani Pais

DESEÑO ILUMINACIÓN: Dani Pais

VESTIARIO: Diego Valeiras

MÚSICA: Caramuxo teatro

COREOGRAFÍA: Laura Sarasola

ELENCO: Laura Sarasola

 

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50€



Cigarreiras
CONTRAPRODUCCIONS�SL

Venres 30 de set. e sábado 1 out.
Venres 20:30 Pazo da Cultura  / Sábado: 20:00 I 
DRAMA 

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

Un texto que aborda ante unhas figuras (a de Pardo Bazán e 

a das cigarreiras), unha situación e unhas referencias 

históricas de marcado interese cultural. Figuras, situacións 

e referencias que dan pé a tratar temas totalmente vivos 

hoxe en día: memoria colectiva, perspectiva de xénero, 

dialéctica de modelos sociais e políticos… temas que, ao fío 

dos vivos e brilantes argumentos aportados pola escritora e 

a súa novela, poden suscitar un grandísimo interese na 

sociedade actual, representada no teatro polo público.

AUTORÍA:  
Baseada na obra “La Tribuna”, de Emilia Pardo Bazán

ADAPTACIÓN: Cándido Pazó
DIRECCIÓN: Cándido Pazó
ESCENOGRAFÍA: Dani Trillo
DESEÑO DE ILUMINACIÓN: Afonso Castro
VESTIARIO: Martina Cambeiro
DESEÑO DE SON: Manuel Riveiro

ELENCO:
Tamara Canosa -  Susana Dans -  Covadonga Berdiñas
Isabel Naveira -  Ledicia Sola -  Ana Santos - Mercedes Castro



DIRECCIÓN: Chisco Casteleiro

ACTORES-MANIPULADORES:
Belén González - Chisco Casteleiro - Jonatan García
Manolo Maestro - Rubén Mira

DESEÑO DE MUPPETS E BODY PUPPETS: Galitoon

CONSTRUCCIÓN DE MUPPETS, BODY PUPPETS, ATREZZO E 

DECORADOS: Galitoon

SON E ILUMINACIÓN: David Rodríguez - Javier Vega

MÚSICA: Xosé Liz y Elena Paz

GUIÓN: Andrea Bayer

 

Golulá
GALITOON

Domingo 2 de outubro
18:00 Pazo da Cultura I 
TEATRO DE ACTOR CON BODY PUPPETS
(MONICREQUES DE GRANDE FORMATO)

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50€

Golulá é un espectáculo de técnica mixta na que se 

mesturan o teatro de actor con body puppets 

(monicreques xigantes), muppets (monicreques de medio 

porte) e teatro de luz negra para crear unha historia cuxa 

trama e ritmo son os propios dos contos clásicos de 

aventuras.
Conta a historia de Lara, unha nena vaidosa, e do seu amigo 

Bunka, un gorila inxenuo encargado de coidar á única nube 

que hai en Golulá. Un día, o malvado Doutor Terrier decide 

roubar a nube, obrigando a Lara e Bunka a facer unha viaxe 

chea de perigos e personaxes fantásticos.



El alma de Valle Inclán
RAFAEL�ÁLVAREZ�“EL�BRUJO“

Venres 7 de outubro
20:30 Pazo da Cultura I 
TEATRO 

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

VERSIÓN E DIRECCIÓN: Rafael Álvarez ·El Brujo”
DESEÑO DE VESTIARIO:  Gergonia E. Moustellier
REALIZACIÓN VESTIARIO: Talleres Moustellier
MÚSICA ORIXINAL: Javier Alejano

ELENCO: Rafael Álvarez “El Brujo”

Durante o confinamento inspiroume este home singular e 

de vida vibrante. Aliviou a miña melancolía e finalmente 

curoume das drásticas circunstancias que estabamos 

vivindo. Vivín con el a luminosa redención que confire 

sempre aos seus personaxes.

E traballei co misterio sinxelo das súas actuacións en 

“Divinas Palabras” . Elas foron para min as palabras daqueles 

cegos que contaban historias sinalando nun punteiro as  

imaxes  dun telón. Aquí as  teñen con algo da máscara da 

súa vida neste teatro do mundo. Para todos vostedes: “El 

Alma de Valle Inclán”



XX Aniversario da orquesta
folk Sondeseu en acústico

SONDESEU

Sábado 8 de outubro
20:00 Pazo da Cultura I 
MÚSICA

Sondeseu é unha das primeiras orquestras europeas de 

música folk contemporánea. O seu repertorio consta de 

temas procedentes da tradición oral da música popular de 

Galicia, arranxados especialmente para a formación polos 

seus compoñentes e responsables das distintas seccións 

que abranguen gaitas, percusión, zanfonas, violíns, 

requintas e frautas de madeira, canto, arpas e corda 

pulsada.

Sondeseu, a Orquestra Folk de Galicia que fixo e segue a 

facer capítulo illado, tanto na historia musical do noso pais 

como na do resto da península e de Europa. Sondeseu 

converteu o seu nome e a súa experiencia en facho fecundo 

e fachendoso, acendido en palestras nacionais e 

internacionais.

Vinte anos despois toca celebrar o presente actual daquela 

epifanía feliz, espallando unha escolma das mellores faíscas 

musicais polos mellores escenarios do país, con un concerto 

acústico e 60 músicos en escena.           

 
DIRECCIÓN: Rodrigo Romaní

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50€



Musical tributo 
“El Rey León, 
de Simba a Kiara“

ONBEAT

Domingo 9 de outubro
17:30 Pazo da Cultura I 
MUSICAL 

PREZOS:   Patio de butacas: 15,00 € 
               Anfiteatro 1: 13,00 €
               Anfiteatro 2: 12,00 €

Musical-Tributo no que a interacción co público, as 

espectaculares voces en directo, unha grande posta en 

escena e unhas atractivas coreografías, aseguran unha 

experiencia inesquecible.

Conta cunha presentación moi divertida cos mestres de 

cerimonia e poderanse escoitar todos os temas do Rey León 

1, 2 e 3, algúns xamais cantados en España. Todo con voces 

en directo.

DIRECCIÓN, GUIÓN E PRODUCIÓN: Antonio Martín

DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Antonio Martín

ELENCO: Compañía Onbeat



Pasar unha noite con Loles León significa facer un 
percorrido polos últimos cincuenta anos da nosa historia. 
Unha viaxe pola súa vida, polos seus momentos máis 
amargos e os seus máis felices, por situacións tan divertidas 
como absurdas. Lembranzas cheas de emoción que, a 
través da música (o cabaré, o music hall) nos transportarán 
a diferentes tempos.
Pero, como di ao comezo do espectáculo: "Se non che 
gustan as cousas da túa vida, quen dixo que non as podes 
cambiar para representalas no escenario".
Una noche con ella  é un 80%  de realidade  e un 20% ficción, 
pero ELA nunca confesará o que é verdade e o que é falso. É 
o espectador o que debe pescudar.
Durante o espectáculo, Loles, xunto con dous mozos 
bailaríns/actores e dous músicos en directo, mostrarán a 
súa alma e soltarán a súa mordaz lingua.
Cantará e bailará para que o espectador lembre aquela noite 
con ela como algo inesquecible.

AUTORÍA E DIRECCIÓN: Juan Luis Iborra
ESCENOGRAFÍA: Eduardo Moreno
ILUMINACIÓN: Juanjo Llorens
COREOGRAFÍA: Luis Santamaría
DIRECCIÓN MUSICAL: Sarah Gómez y J.L.Rollán (Cargomusic)
CONFECCIÓN VESTUARIO: Apramp
PRODUCTOR: Jesús Cimarro

ELENCO: 
Loles León - Briel González - Fran del Pino
Yeyo Bayeyo (pianista)

 

Una noche con ella
PENTACIÓN�S.A.

Sábado 15 de outubro
20:00 Pazo da Cultura I 
TEATRO

PREZOS:   Público xeral: 18,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 12,60 €



Ninja
GHAZAFELHOS

Domingo 16 de outubro
18:00 Pazo da Cultura I 
TEATRO 

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50€

Amelia é unha nena que vive no rural galego. A Amelia 

encántalle a cultura oriental, o karate, o Kung fu, o jiu-jitsu, 

as películas de Bruce Lee, Jackie Chan. O seu soño é ser unha 

Ninja e adestra todos os días para pasar inadvertida e 

observar aos demais como unha auténtica Ninja.

Amelia descobre que no seu colexio hai moitas nenas e 

nenos que queren ser invisibles. Coa axuda do seu veciño o 

señor Edelmiro, Amelia conseguirá que os nenos e as nenas 

se fagan visibles e cambiar así as tornas na escola.

Ninja é unha obra coa que abordamos o acoso nas escolas a 

través dunha historia divertida e chea de reflexións sobre a 

tolerancia, o respecto, a diversidade… coa que queremos 

amosar que un dos pasos máis importantes para resolver un 

problema é facelo visible.

DIRECCIÓN: Pepablo Patinho

VESTIARIO: Gazafelhos

ESCENOGRAFÍA E ATREZZOS: Gazafelhos

ELENCO: Montse Piñón - Jorge Casas - Pepablo Patinho



Os amos do mundo
BUCANERO�TEATRO

Sábado 22 de outubro
20:00 Pazo da Cultura I 
COMEDIA

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

Un home rico. Un home non rico. Un ser explotador. Un ser 
un pouco explotado. Un triunfador. Un non triunfador. Un 
accidente de avión. Unha casa perdida nas montañas de 
Galicia. Un accidentado e o seu salvador. Unha convivencia 
difícil. Dous homes e un destino. Unha inesperada 
camaradaxe. O ser humano fronte á maquinaria das novas 
tecnoloxías. Luces e sombras. Bucanero. Teatro.

TEXTO: Carmen Blanco Sanjurjo
ADAPTACIÓN E DIRECCIÓN: Lino Braxe
AXUDANTE DIRECCIÓN: Manuela Varela
DESEÑO E LUCES: Is Torrado
ILUMINACIÓN: Juanjo Llorens
VESTIARIO E ESCENOGRAFÍA: Bucanero

 
ELENCO: Pedro Picos - Xosé Bonome

 



Oceanía é o testamento artístico e vital de Gerardo Vera. É o 
último proxecto que veu a luz antes de que o levase 
prematuramente o coronavirus e, sen dúbida, o máis 
emocionante dos miles de traballos realizados ao longo do 
seu medio século de carreira en pantallas e escenarios.
Oceanía é o recordo dunha vida apaixonante. É o retrato 

dun país e dunha época. É a mirada outonal dun home 

excepcional que un bo día sentiu a necesidade de pór negro 

sobre branco a historia da súa vida.
Centos de páxinas nas que plasmou sen pudor unha 

realidade peneirada polo veo do recordo: a súa infancia 

privilexiada, a dolorosa ruína da súa familia, o nacemento do 

seu eterno amor polo cinema, o descubrimento do amor, o 

racho do desamor, o compromiso político, o odio ao pai, a 

reconciliación a través da compaixón. É o xerme do teatro, a 

súa verdadeira paixón que lle acompañou ata os seus 

últimos días.

AUTORÍA: Gerardo Vera e José Luis Collado
DIRECCIÓN:  José Luis Arellano
ADAPTACIÓN: José Luis Collado
ESCENOGRAFÍA: Alejandro Andújar
VESTUARIO: Alejandro Andújar
MÚSICA: Luis Delgado
ILUMINACIÓN: Juan Gómez Cornejo
SONIDO: Luis Delgado

ELENCO: Carlos Hipólito

Oceanía
TRASPASOS�KULTUR,�S.L.

Sábado 29 de outubro
20:00 Pazo da Cultura I 
TEATRO ACTUAL-MONÓLOGO 

PREZOS:   Público xeral: 16,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 11,20 €



Al calor del cancionero
TEATRO�DE�MALTA

Domingo 30 de outubro
18:00 Pazo da Cultura I 
ESPECTÁCULO MUSICAL

Estambre e Bastille: el un cesteiro, ela unha exploradora, 

están no medio da nada. Unha árbore, un camiño, os seus 

cestos, a súa memoria, os seus pensamentos e emocións é o 

único que os rodea e os acompaña nunha viaxe na que non 

se moven fisicamente, pero que lles fará atopar a quen 

entregarlle o seu tesouro. Ao calor do cancioneiro é un 

espectáculo no que dous personaxes buscan quen lle 

entregue un tesouro composto polo noso cancioneiro 

tradicional.

Esta metáfora da procura do tesouro serve de escusa para 

facernos preguntas sobre a tradición, sobre o aprendido, 

sobre o pasado: aceptar, esquecer, valorar? Pero tanto a 

anécdota do espectáculo, como a lectura máis profunda do 

mesmo, serven para poñer en valor o noso cancioneiro, que 

consideramos un tesouro pola súa calidade e diversidade.

DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: Marta Torres
DIRECCIÓN MUSICAL: Santi Martínez
COREOGRAFÍA: Cecilia Jiménez
ESCENOGRAFÍA: Hnos. de la Costa
ILUMINACIÓN: Joseba García
VESTIARIO: Ana Llena

ELENCO: Cristina Almazán - Santi Martínez

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50€



Villa y Marte
RON�LA�LA�TEATRO

Sábado 5 de novembro
20:00 Pazo da Cultura I 
SAINETE CÓMICO-LÍRICO 

PREZOS:   Público xeral: 14,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 9,80 €

Unha nave espacial viaxa a Marte para colonizar o 

planeta vermello, pero o capitán e o seu androide 

Trasto, descubrirán que o planeta xa está habitado 

cando cheguen á cidade de Martid, onde os 

alieníxenas mutados celebran unha verbena popular 

castiza.
Para colmo, o capitán namórase da chulapa marciana 

Marta Martínez...
Villa y Marte é a reinvención do “xénero chico” en 

clave ronlalera: humor, música en directo, teatro... e 

chotis.

TEXTO: Álvaro Tato
DIRECCIÓN: Yayo Cáceres
DIRECCIÓN MUSICAL: Miguel Magdalena
COMPOSICIÓN E ARRANXOS: 
Yayo Cáceres - Juan Cañas - Miguel Magdalena - 

Daniel Rovalher

 
ELENCO:
Daniel Rovalher - Juan Cañas - Miguel Magdalena -
Fran García - Diego Morales



PREZOS:  Venda anticipada 
Patio de butacas: 16,00 €  
Anfiteatro 1: 14,00€
Anfiteatro 2: 12,00€ 

Venda o día do evento 
Patio de butacas: 20,00 €  
Anfiteatro 1: 18,00€
Anfiteatro 2: 16,00€ 

Monólogo de “El Sevilla:
la vida es rocanrol“

TERTULIA��PRODUCCIÓN

Venres 11 de novembro
20:30 Pazo da Cultura I 
TEATRO-COMEDIA

Ao remate dun concerto da súa banda, Los Mojinos, El 

Sevilla entra no seu camerino cheirando a Rock and Roll. 

Mentres se quita os trapos estampados de leopardo e os 

colares oxidados, non só se ispe por fóra, tamén se quita o 

corpo e a alma e confesa o difícil que é vivir de rockeiro, non 

porque sexa rockeiro, senón polo feito de vivir: deitarse ás 7 

da mañá non é Rock and Roll, levantarse ás 7 da mañá, si.

Que pensa a súa nai dos seus pelos, da súa roupa e das súas 

tatuaxes?

Como educa aos seus fillos un tipo que ten un grupo que se 

chama “Culos escozíos”? Que fai unha Rock Star cando lle 

toca ser presidente da súa comunidade de veciños?

Estas e moitas outras dúbidas resolveranse en " La vida es 

rocanrol.

 
AUTORÍA: “El Sevilla”
DIRECCIÓN E ADAPTACIÓN: “El Sevilla”
VESTIARIO: “El Sevilla”

ELENCO: “El Sevilla”



O porco de pé
PRODUCIÓNS�TEATRAIS�EXCÉNTRICAS

Sábado 12 de novembro
20:00 Pazo da Cultura I 
TEATRO-COMEDIA 

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

O Porco, o animal totémico dos cocidos e dos entroidos, 
toma os teatros para demostrar a súa superioridade sobre 
os seres humanos. O que presenta Excéntricas é un teatro 
de barracón, aquel que, na infancia, nos fascinaba e nos 
asustaba a partes iguais. Un farol mortizo, un chan de 
serradura, unha cortina vermella e, de súpeto, aparece o 
porco en elegante pose de equilibrista a sosterse sobre os 
pés, a finxirse un ser humano con tanta graza, que resulta 
imposible distinguilo.
Vai para cen anos, Vicente Risco detectou unha nutrida 
presenza porcina vestida con elegantes abrigos e chapeus a 
confundirse cos propios burgueses. A divertidísima sátira 
do ourensán, a medio camiño entre o circo, o barracón, os 
fantoches e o cabaret, ten hoxe mais vixencia que nunca. 
Nesta viaxe á fascinante década do 20 do século XX, pasarán 
como nunha lanterna máxica, anarquistas, esportistas, 
agraristas, proxenetistas, golpistas, vangardistas, 
caciquistas, futuristas, pasadistas e presentistas.

AUTORÍA: Quico Cadaval e Pepe Sendón (versión libre da 
novela de Vicente Risco)
DIRECCIÓN: Quico Cadaval
ESCENOGRAFÍA: Carlos Alonso
DESEÑO SON: Piti Sanz
ILUMINACIÓN: Octavio Mas
VESTIARIO: Carlos Alonso

ELENCO:
Patricia Vázquez - Evaristo Calvo - Víctor Mosqueira



Lao Lao e o dragón de xeo
TÍTERES�CACHIRULO

Domingo 13 de novembro
18:00 Café-Teatro do Pazo da Cultura I 
TEATRO MONICREQUES

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50€

Espectáculo de gran formato para o teatro de monicreques 

e actores, visual, entretido e de moita acción con música en 

directo. Nada máis comezar xa estamos inmersos nunha 

trepidante aventura de intrigas, xogos e persecucións, 

encontros con seres misteriosos, personaxes doutras 

culturas, algúns mitolóxicos como o "Dragón de Xeo" ou 

forzas da natureza que converten a malvados xigantes en 

montañas de neve. As marionetas de corpo enteiro e os 

actores dan vida a esta aventura que ten como 

protagonista a Lao Lao, unha anciá que fai figuras de papel 

dunha beleza inusitada o que esperta as envexas do 

emperador que desexa posuír todo para el, e atrapar a 

poesía das figuras de Lao Lao.

AUTORÍA: Jorge Rey
DIRECCIÓN E ADAPTACIÓN: Jorge Rey”
ESCENOGRAFÍA: Rafael Rey
DESEÑO SON: 
Luis Iglesias e Carlos Clemente Martínez Gallego
VESTIARIO: Carmen Domenech
MÚSICA: Luis Iglesias
COREOGRAFÍA: Rafael Rey

ELENCO: Carmen Domenech - Jorge Rey - Luis Iglesias



Concerto
MARTINS�ANEIROS�BAND

Sábado 19 de novembro
20:00 Pazo da Cultura I 
MÚSICA SOUL-BLUES-ROCK 

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

A Martins Aneiros Band xorde da unión da cantante Paula 

Martins, que foi a voz da Big Botton Band, e de Víctor 

Aneiros, un guitarrista galego que leva xa oito discos ás súas 

costas. O pasado verán a cantante apareceu como 

convidada do grupo ferrolán nas súas actuacións no Fisterra 

Blues Experience e no Discalzos Polo Festival, aínda que o 

inicio desta alianza musical remóntase a máis dunha 

década.

En "Heroe Secreto", o disco que Aneiros publicou no ano 

2008, xa puidemos escoitar a súa guitarra acompañando á 

voz de Martins que cantaba o himno da emigración galega 

"Unha noite na eira do trigo".

Agora, xunto co baterista Marcos Sánchez e o baixista Víctor 

Gacio, embárcanse nun novo proxecto conxunto 

interpretando clásicos do blues, soul e rock.

MÚSICOS:
Paula Martins (voz) - Víctor Aneiros (guitarra)
Marcos Sánchez (batería) - Víctor Gacio (baixo)



Fía que fía a fiandeira, fiando os fíos, fíaos en fileira. Un 

espectáculo cheo de fíos, lá, teas, botóns, palabras, sons, 

música e cancións. Fíos para un corazón descosido, 

cancións para un sete no pantalón, historias para tecer 

parvadas, agullas para soñar en camisón.

Os fíos da nosa protagonista mestúranse con palabras, 

vestidos con historias.

Tecerá contos? Bordará cancións?... Todo será “coser e 

cantar”. Costureira sen dedal, cose pouco e cose mal.

DRAMATURXIA E DIRECCIÓN: 
Ángel Sánchez e Ana Isabel Gallego

AXUDANTE DE DIRECCIÓN: Marieta Monedero

MÚSICA: Ángel Sánchez

DESEÑO DE LUCES: César Rodríguez

ASESORÍA DE DIRECCIÓN COREOGRÁFICA: Lola Eiffel

DESEÑO DO ESPAZO ESCÉNICO E UTILERÍA: 
Juan Carlos Pastor

 
ELENCO: Ana Isabel Gallego

Coser y cantar
TELONCILLO�TEATRO

Domingo 27 de novembro
18:00 Café-Teatro do Pazo da Cultura I 
TEATRO PARA A 1ª INFANCIA

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €
Menores de 12 anos: 5,50€



The Harlem Gospel Choir 
en concerto

THE�PROJECT

Xoves 15 de decembro
20:30 Pazo da Cultura I 
MÚSICA GOSPEL 

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €

The Harlem Gospel Choir é un coro de gospel que ten a súa 
base en Harlem, Nova York. É un dos coros máis recoñecidos 
dos EEUU.
Participaron nunha infinidade de programas de TV: Good 
Morning America, Top Cheff New York e The Colbert Report. 
Actuaron para Nelson Mandela e tamén para os Papas Juan 
Pablo II e Benedicto XVI. Participaron en espectáculos cos 
grandes da música e o showbusiness: Paul Mc Cartney, The 
Chieftains, Diana Ross, Whoopi Goldberg, Harry Belafonte, 
Danny Glover, The Dixie Hummingbirds, Jimmy Cliff, Bono, 
André Rieu e John Legend.
O grupo fundouse o 15 de xaneiro de 1986, o día de 
aniversario de Martin Luther King Jr, por Allen Bailey.
The Harlem Gospel Choir fai xiras mundiais todos os anos. O 
seu escenario é o mundo e as súas xiras suman máis de tres 
millóns de quilómetros. Foi o primeiro grupo de gospel 
americano en actuar en Australia, Nova Zelandia, China, 
Rusia, Polonia, Lituania, República Checa, Serbia e Marrocos.
Nos EEUU actúan con formacións de 40 membros, 
cantantes e músicos, pero nas xiras usan unha formación 
estándar de 10 compoñentes, 8 cantantes acompañados 
por 2 músicos, teclista e baterista. Son unha institución na 
cidade de Nova York. Actúan todos os domingos no BB King 
Blues Club de Nova York City e participan nos programas do 
Children´s Museum de Manhattan, así como en moitas 
escolas durante o Mes da Historia Negra.



La Fiesta Escénica regresa a Narón co seu show circense de 
gran formato “Galtük”, despois do grande éxito que acadou 
co espectáculo Circo de Nadal do ano pasado.

O nome de “Galtük” naceu da unión das palabras Galicia e 
Batukada, para designar o lugar onde naceron os soños da 
nosa compañía hai máis de 17 anos…

Sinopse:

Unha nena valente e intrépida, que vive todo tipo de 
aventuras acompañada de divertidos personaxes que a 
axudarán a avanzar superando as adversidades.

O fío argumental deste espectáculo narra a historia desta 
nena que, no seu soño, desaparecen os seus xoguetes e sae 
en busca deles en compañía doutros xoguetes, que son 
personaxes de circo.

O amor ao circo fai que todos os seus xoguetes estean 
deseñados con elementos de circo.

Galtük é un espectáculo familiar, ideado para divertir e 
emocionar a públicos de todas as idades.

 

Galtük, 
un sueño de navidad

LA�FIESTA�ESCÉNICA

Venres 16, sábado 17 e domingo 18 decembro
Venres 19:00 / Sábado: 17:00 e 19:00 Pazo da Cultura / Domingo: 12:30 e 18:00 I 
CIRCO 

PREZOS:   Público xeral: 12,00 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 8,40 €
Menores de 14 anos: 7,00€



La gran aventura de
los Reyes Magos

VOL�MUSIC�EVENTS,�S.L.

Mércores 28 de decembro
17:00 Pazo da Cultura I 
MUSICAL 

Ola!

O meu nome é Estrela e veño desde un lugar moi afastado 
para traer unha mensaxe: Xesús, o fillo de Deus, naceu!

Encomendáronme a miña primeira misión desde que saín 
da Academia de Estrelas Fugaces e… É moi importante!

Teño que atopar aos tres Reis Magos: Melchor, Gaspar e 
Baltasar, para levalos ante o pesebre onde se atopa o neno 
Xesús, xunto aos seus pais, María e Xosé.

Queredes acompañarme nesta GRAN AVENTURA?

Teremos que pasar diversos perigos e ter moito coidado co 
malvado Rei Herodes, pois quere ser o máis poderoso en 
toda Xudea.

 

En marcha!

PREZOS:  Patio de Butacas: 16,00 € 
                Anfiteatro 1: 14,00 €
                 Anfiteatro 2: 12,00 €



As catedrais silenciadas
XABIER�DÍAZ�E�AS�ADUFEIRAS�DE�SALITRE

Venres 30 de decembro
20:30 Pazo da Cultura I 
MÚSICA FOLK TRADICIONAL 

PREZOS:   Público xeral: 9,50 € 
Abonados - Desempregados - Carné Xove ou Estudante (ata 25 anos): 6,65 €

As Catedrais Silenciadas é o terceiro álbum do músico Xabier 
Díaz xunto coas Adufeiras de Salitre, quizais a obra que 
mellor reflicte a esencia do seu encontro e, tamén, a que 
explora os límites deste formato con maior profundidade.

Este último traballo actualiza diferentes tipos de formas 
musicais: hai pasodobres como “No Salón das Cereixas”, 
xotas como “Illas de Sal”, alalás como o tema que da título ao 
disco, ribeiranas como “Tentenublo” e muiñeiras e 
agarrados como o de “Vilar de Cabeiras 2.0”

Con ata dez músicos sobre o escenario, o show de Xabier 
Díaz é sempre impactante e moi emocional. Disto 
encárganse, ademais do propio músico, as Adufeiras de 
Salitre que o acompañan nas voces e percusións. Non é 
menos importante a calidade instrumental de Iván Costa na 
zanfona e de Roberto Grandal no acordeón.

O título é un berro de alerta ante o progresivo despoboa-
mento do rural e a perda identitaria que isto implica: a 
desaparición da cultura que temos e que fundamenta a 
nosa diferenza no mundo.

 



-Unha vez comezado o espectáculo (tanto ao inicio coma 
na segunda parte se existise un descanso), non se permite 
o acceso á sala, e nos casos excepcionais o acceso estaría 
xestionado polo persoal de sala a cargo.

-Non se pode fumar dentro do edificio, tampouco consumir
bebida ou comida dentro da sala, salvo en casos excepcionais
nos que así o determine a dirección do Pazo.

-Non está permitida a captación de imaxes ou son sen unha 
autorización  previa por parte do Padroado da Cultura.

-Antes do comezo do espectáculo é imprescindible desconectar
as axendas, alarmas, teléfonos móbiles ou calquera outro tipo
de dispositivo electrónico.

-TODA PERSOA QUE ACCEDA AO RECINTO DEBE FACELO COA
SÚA ENTRADA, INDEPENDENTEMENTE DA IDADE QUE TEÑA.

Rúa Holanda, s/n
Urb. Ciudad Europa
15570 NARÓN

Teléf. 981 391 144
Teléf. 981 102 897 (Despacho de billetes)
E p.cultura@naron.es
www.padroadodecultura.es

facebook/padroadodeculturaconcellodenaron

@culturanaronM
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