
Obradoiro reposteiro de Mini - Tortas de  
Fodant de Entroido: 

Luns  8 de febreiro. Dirixido a rapaces/azas 4 a 13 anos. 
De 10 a 11:30 dirixido a nenos/as de 9 anos en adiante.  
De 12:00 a 13:30 dirixido a nenos/as de 3 a 8. 
Inscrición previa no centro cultural a partir do 1 de febreiro. 
Prazas  limitadas, preferencia a empadroados/as. Gratuíto. 

 
Festa de disfraces: luns 8 de febreiro ás 19:00h no centro 
cultural. DISCOMÓBIL para nenos/as con dj, máquina de 
pompas e de fume!  Dirixido a todos os públicos. Colabora 
traendo filloas e orellas. 
 
Obradoiro de filloas: mércores 10 de febreiro de 11 a 
12:30h. No centro cultural. Dirixido a nenos/as de 6 anos 
en adiante. Prazas limitadas, inscrición previa no centro 
cultural a partir do 1 de febreiro. 

 
Baile de maiores:  sábado 27 de febreiro ás 19:30h no 
centro cultural, coa actuación do grupo “Dúo Chanel”. Di-
rixido á terceira idade. 
 

Máis información , inscricións así como consulta 
ou recollida das bases e solicitudes dos distintos 

concursos, no centro Cultural, tamén no  
981 690 903 ou na páxina web: www-

.concellooroso.com 



Obradoiro de máscaras:  
Concurso de receitas de Entroido: “En galego sabe me-
llor”. . 
 
Concurso de máscaras: . Consultar bases no centro cultural 
ou en www.concellooroso.com. 
 
Animación á lectura:  
- . 

 
Festival do CRA 
Venres 5 de febreiro no centro cultural. 

 
Concerto Combos Aula de Música 

  Venres 5 de febreiro no centro cultural ás 20h. 
 
Concurso de disfraces: . Consulta as bases no centro cultu-
ral ou na páxina web www.concellooroso.com  
 

CATEGORÍA ADULTOS  (maiores de 16 anos) 
       Comparsa: (mínimo 6 compoñentes)  -  Gañador: 500€ 
                                              Finalista: 300€ 
       Grupo:  (de 2 a 5 compoñentes)  -  Gañador: 350€ 
                                             Finalista: 220€ 
       Individual:  - Gañador/a: 250€ 
                           - Finalista:180€ 
 
CATEGORÍA INFANTIL (ata os 16 anos) 
Comparsa: (mínimo 6 compoñentes) - Gañador: 350€ 
                                     Finalista: 200€ 
Grupo:  (de 2 a 5 compoñentes) -  Gañador: 220€ 
                                       Finalista: 150€ 
Individual: Gañador/a: 180€ 
                   Finalista: 120€ 
 
 

PREMIO ESPECIAL PARA UNHA COMPARSA  
DO CONCELLO 150€ 


