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OBRADOIRO

XOGOS DO MUNDO
Xoves 27 de xuño de 17 a 20 h no exterior da piscina 
municipal. Dirixido ao público familiar.

CONCERTO

COMBOS DA ESCOLA DE MÚSICA
Sábado 29 de xuño ás 20 h no campo de fútbol Lino 
Balado en Sigüeiro.

FESTIVAL FOLCLÓRICO
Sábado 6 de xullo no parque Paseo do Carboeiro.

Festival tradicional con actuacións de Lembranzas do 
Tambre, Buxos Verdes, Néboas no Cumio e Xacaran-
daina e concertos folk de As Cantigas de Elena e Tres 
Pesos (ver publicidade específi ca do evento).

PSICOTROITA OROSO 2019 
Domingo 7 de xullo a partir das 14 h no parque Paseo 
do Carboeiro (ver publicidade específi ca do evento).

O R G A N I Z A

C O L A B O R A



GALA DA CULTURA

IV CERTAME DE TRABALLOS DE 
INVESTIGACIÓN DO CAMIÑO INGLÉS
ENTREGA DE PREMIOS DO CONCURSO

« ESCRÍBELLE UNHA CARTA A 
COSME III DE MÉDICIS »
Venres 7 de xuño ás 20:30 h no centro cultural.

GRUPO TEATRO INFANTIL:
BOLBORETAS DE PAPEL presenta…

« UNHA DE ESPÍAS CON REPOLO »
Adaptada  e dirixida por Ana García Reig e baseada nun texto 
de Ignacio del Moral.

Mércores 12 de xuño ás 20:30 h no centro cultural.

FESTIVAL FIN DE CURSO da…

ESCOLA INFANTIL « A ULLOA »
Venres 14 de xuño ás 18 h no centro cultural.

INCHABLES E FESTA DA ESPUMA
Venres 21 de xuño inchables de 16 a 19 h.

E ás 19:15 h festa da espuma na piscina municipal.

ESPECTÁCULO MUSICAL: 
TROTAVENTOS con…

A FIESTRA DOS SOÑOS
Mércores 26 de xuño ás 19 h exte-
rior da piscina municipal, en caso de 
choiva no centro cultural. Dirixido 
ao público familiar.

A fi estra dos soños é un libro de poemas ilustrados e mu-
sicados editado por Galaxia. A parte literaria componse por 
trece poemas cunha temática que supón un canto á natureza. 
Os poemas convértense en cancións que recollen todo tipo 
de infl uencias e ritmos, variedade de compases, cambios de 
tonalidade, etc. Cunha liña que bebe das músicas populares 
do mundo e que atravesa cada un dos temas para darlle uni-
dade, e cunhas melodías de gusto exquisito que xunto cos 
textos converten as pezas idóneas para o pracer de grandes 
e pequenos.

ENTREGA DE DIPLOMAS dos…

OBRADOIROS CULTURAIS
Venres 31 de maio ás 20 h na praza Isaac 
Díaz Pardo.

ACTUACIÓN MUSICAL

PROFESORES DA ESMU
Venres 31 de maio ás 20:30 h na praza Isaac 
Díaz Pardo. Colaboración do coro da escola e 
da academia Balancé.

CARAMUXO TEATRO 
presenta…

« ÑAM! »
Espectáculo para bebés. Previa ins-
crición no 981 690 903.

Sábado 1 de xuño ás 11 h o primei-
ro pase e o segundo ás 12 h no cen-
tro cultural.

Comer é un pracer, pero antes hai que cociñar e escoller os 
mellores produtos, porque as mazás poden ser verdes ou ver-
mellas, as galletas grandes ou pequenas, os tomates da casa 
ou doutro lado do mundo. ¡A min encántame o salgado! ¡Pois 
eu prefi ro o doce!

«Ñam!» é un espectáculo creado a partir do mundo da cociña, 
para ver, cociñar, escoitar, ulir, sentir e saborear en familia.

Duración de cada pase 30 minutos.


