12 DOCES DO OUTONO é unha programación familiar pensada
para os Centros socioculturais de Santiago de Compostela. Nela apóstase
por unir unha serie de propostas de artes escénicas cunha parte vinculada
á repostería de produtos do outono, sendo esta última a que lle outorga
entidade e unidade á programación.

ESPECTÁCULOS
As actividades desenvolveranse os domingos 28 de outubro e 4, 11 e 18
de novembro en horario de mañá (12:30h) e tarde (18:00h) en doce
centros socioculturais seleccionados pola Concellería de Políticas Sociais,
Diversidade, Saúde e Centros Cívicos. En cada un destes CSC terá lugar,
pois, un espectáculo destinado a un público familiar cos obxectivos de
dinamizar estes espazos en tempo de outono a través de propostas
de calidade así como de dar a coñecer á poboación compostelana
a gran cantidade de espazos culturais dos que dispón o Concello
e non se reducen ao centro da cidade senón que chegan tamén a
zonas do rural tan fermosas como Aríns, Enfesta, Figueiras ou Bando.
Os ‘12 doces do outono’ son, pois, unha oportunidade marabillosa para
gozar de bos espectáculos en familia ao tempo que coñecemos o noso
entorno.

REPOSTERÍA
No tocante á parte gastronómica, a coordinación da elaboración
dos doces correrá a cargo dos propios CSC. Na maioría deles
aproveitaranse as instalacións das que dispoñen para desenvolver
un obradoiro, involucrando nel ás usuarias e usuarios do centro.
Cabaza, marmelo, castañas, peras... o outono regálanos numerosos e
riquísimos produtos que poden ser os ingredientes estrela para a elaboración
dos doces realizados, mais a elección das receitas será totalmente libre.
Grazas a isto cada domingo, ao remate das actuacións, os asistentes
terán un doce para degustar mentres comparten impresións sobre os
espectáculos.

Teatro Marionetas Trécola - ‘The Piccole Theatre’
DOMINGO 28 DE OUTUBRO / 12.30h / CSC DO CASTIÑEIRIÑO

Caramuxo Teatro - ‘Zapatos’

(espectáculo para bebés de 1 a 4 anos e familias)

DOMINGO 28 DE OUTUBRO / 18.00h / CSC DAS FONTIÑAS

Mircromina- ‘Vacacións no mar’
DOMINGO 28 DE OUTUBRO / 18.00h / LSC DE AMIO

***
Tanxarina - ‘A galiña azul’
DOMINGO 4 DE NOVEMBRO / 12.30h / CSC DE SANTA MARTA

Teatro dos Ghazafelhos - ‘A máquina do tempo’
DOMINGO 4 DE NOVEMBRO / 18.00h / CSC DE CONXO

Caxoto - ‘Unha presa de castañas’
DOMINGO 4 DE NOVEMBRO / 18.00h / LSC DE ARÍNS

***
Martiña Soñadora (concerto)
DOMINGO 11 DE NOVEMBRO / 12.30h / CSC DE VITE

Celtia Figueiras - ‘Contos outonais e de inverno’
DOMINGO 11 DE NOVEMBRO / 18.00h / LSC DE BANDO

Teatro ó cubo - ‘Nube nube sol’

(espectáculo para bebés de 0 a 4 anos e familias)

DOMINGO 11 DE NOVEMBRO / 18.00h / LSC DE FIGUEIRAS

***
María e Jorge - ‘Fantasía musical’
DOMINGO 18 DE NOVEMBRO / 12.30h / CSC DO ENSANCHE

Bea Campos - ‘Os contos da cesta de Carapuchiña’
DOMINGO 18 DE NOVEMBRO / 18.00h / LSC DE ENFESTA

N+1 - ‘Circanelo’
DOMINGO 18 DE NOVEMBRO / 18.00h / LSC DE PONTEPEDRIÑA

Teatro Marionetas Trécola
“The Piccole Theatre”
DOMINGO 28 DE OUTUBRO / 12.30H / CSC DO CASTIÑEIRIÑO
Un pequeno teatro que viaxa ao redor do mundo dentro dunha caixiña de
recordos. Artistas de rúa mostran os seus fabulosos números. Equilibrismos,
maxia mentalista, malabares, números musicais e por suposto os dous grandes
paiasos Tonton e Toto Gluck.
En ‘The Piccole Theatre’ a maxia dos fíos enrolará ao público nunha viaxe
emocionante. Unha viaxe de risas, sorpresas e sensacións na que participará
activamente dende o principio ao final.

Caramuxo Teatro - “Zapatos”
(espectáculo para bebés de 1 a 4 anos)
DOMINGO 28 DE OUTUBRO / 18.00H / CSC DAS FONTIÑAS
Que pasa con todos eses zapatos que xa ninguén usa? Todos os días chegan a
un recuncho dun agochado xardín moreas de zapatos de tódolos tamaños e
cores. Unha rapaza é a encargada de coidalos, de darlles a benvida ao lugar
onde vivirán para sempre, un lugar onde compartir emocións coas belas
bailarinas, con Pequecho e os seus irmáns, cos namorados, co Sol e a Nube e
con centos e centos de compañeiros que teñen moito que contar.
“Zapatos” narra tódalas historias que levan dentro os zapatos que xa non
teñen dono.

Mircromina - “Vacacións no mar”
‘Vacacións no Mar’ é un espectáculo de monicreques de luva no que se
conxuga o tradicional estilo da cachiporra, tan eficaz dramaticamente, cuns
caracteres e aconteceres renovados para o público de hoxe en día.
A Mariña encantaríalle viaxar polo mundo adiante. Un día, Moncho chega
a porto no seu veleiro ‘Ovos con patacas’… pero nun descoido o pirata Ollo
Virollo toma prestada a nave e bótase ao mar. Tras 45 minutos de acción…
cumprirá Marinña o seu soño de dar a volta o planeta?

Tanxarina - “A galiña azul”
Lourenzo ten unha galiña azul con cinco plumas vermellas na á dereita. Unha
galiña moi bonita e moi rara. Pon ovos de cores. Ademais non di cacaracá
como as outras galiñas, senón que di cocorocó. E isto ten preocupadas as
autoridades.
A Galiña Azul é un espectáculo que fala da diversidade e da solidariedade,
destinado ao público infantil e familiar, no que empregamos diversas técnicas
de manipulación de bonecos e traballo actoral.
O texto de Carlos Casares, pedra angular da literatura infantil galega, cobra
nova vida neste espectáculo que recolle catro contos do orixinal do autor,
nunha diivertida adaptación.

Teatro dos Ghazafelhos
‘A máquina do tempo’
Unha máquina do tempo creada por Monsilia, a científica máis grande da
historia, levaranos a coñecer todo tipo de personaxes dende a prehistoria
aos nosos días, moitos deles recoñecidos por todas nós. Dende os tempos máis
remotos, o ser humán tivo que cooperar para poder sobrevivir e mellorar os
seus coñecementos e capacidades tanto individuais coma colectivas.
Este é un novo espectáculo da compañía Ghazafelhos. Teatro Ghazafelhos,
é unha Compañía nacida na comarca de Ferrolterra en 2006, creada por
Montse Piñón e Pepablo Patiño. Centróuse no traballo de títeres, animación
e teatro actoral, especializándose na realización de obras teatrais para o
público familiar. Realizan contacontos, mímica, títeres,... e talleres de teatro
para grupos infantís e de adultos. Adoptando ideas como as de Michael
Ende en Momo de “escoitar aos demais..” ou de Antoine Saint Exupéry
de “o esencial e invisible aos ollos...” e intentando contar historias sinxelas
e profundas, Ghazafelhos soña con evocar nos seus espectáculos as grandes
xenialidades que entenderon o máis efímero da vida: a infancia.

Caxoto- “Unha presa de castañas”
Chega o outono e chega o tempo das castañas. Coma sempre en Galicia
o comer marca as pautas e neste caso as cacharelas da lareira, os montes
cubertos de follas secas de castiñeiro, o bulir das castañas fervendo na pota...,
crean un espazo ideal para os contos.
Neste espectáculo Caxoto fai unha viaxe no tempo ata o tempo dos nosos
avós. A través da testemuña recollida coñeceremos como vivían, como se
relacionaban, como xogaban, a súa relación coa natureza... e por suposto,
contos do magosto.

Martiña Soñadora

(espectáculo musical)

“Martiña soñadora” son Sabela King á voz e ó ukelele e Carlos Gil Fandiño ó
piano e voz.
É unha formación recente que naceu para o desfrute de nenos e nenas dunha
música composta especialmente para el@s. Con Martiña soñadora bailarán,
aprenderán das músicas e disfrutarán de cancións con ritmos brasileiros,
portugueses, do rock&roll e mesmo do blues, todo amenizado de fermosas
letras en galego e incluso en francés.
As composicións son todas propias e nelas armonízanse as voces da ialma do
grupo que son Carlos Gil Fandiño e Sabela King, dulcemente acompañados
de ukelele e piano.

Fantasía musical
(espectáculo musical)
Jorge Juncal e María Faltri, presentan un proxecto arroupado polo libro-cd,
‘Fantasía coas palabras’ editado na colección Sonárbore de Galaxia.
A proposta editorial invita a xogar coas palabras, unha canción por cada
letra do abecedario, 23 poemas musicados, con moitos personaxes, melodías
e ritmos.
Na proposta escénica, pop colorista, rock & roll e toques de hip-hop. Un
concerto divertido, onde se escribe e se baila, se canta e recita. Moito xogo
ao redor das letras, que constrúen palabras, que compoñen poemas, que se
cantan e comparten.
Jorge e María achegaranse nun formato acústico con guitarra e voz, unha
experiencia que sorprende pola proximidade coas cancións, íntimo e cálido,
sen deixar de divertir, pois a interacción co público émoito máis espontánea
e fluída.

Celtia Figueiras

“Contos outonais e de inverno”
As Estacións en Contos están dirixidas ao público infantil para comprender
o ciclo da natureza e sentir as estacións na súa plenitude, percibindo cada
pequeno cambio, seguindo as súas etapas e poñendo en valor a sabedoría
da natureza, que debemos coidar e respectar.
Nesta ocasión, cos contos outonais e de inverno escoitaremos ás follas ao
caer, veremos esquíos, trasgos e outros seres máxicos que nos deleitarán coas
súas historias.

Bea Campos

“Os contos da cesta de Carapuchiña”
O outono é a estación preferida dos contos. Caen as follas, as carballeiras
énchense de maxia.... e é nesta época do ano cando carapuchiña colle a súa
cesta para levarlle a súa avoíña leite, biscoito e mel. Pero se vos fixades ben,
nun ladiño da cesta leva... contos! Si, historias que alimentan! Animádevos a
descubrir que leva carapuchiña na súa cestiña.

N+1

“Circanelo”
Circanelo é teatro xestual, danza e acrobacia; é espontaneidade, sorpresa
e diversión; entusiasmo, tenrura e enxeño. Unha personaxe de múltiples
recursos que combina diferentes disciplinas tuteladas por un marcado
rexistro clownesco para crear unha historia absurda sobre un artista coa
intención de presentar o seu espectáculo.
O público acompañarao nesta viaxe por un mundo de emocións, xogo e
improvisación, atentos ós conflitos deste pallaso que non dubida en exporse,
en mostrarse para chegar a grandes e a nenos.

Teatro ó cubo - “Nube nube sol”

(espectáculo para bebés de 0 a 4 anos)
As nubes chegan. Chove. Sae o sol. A natureza esperta para encherse
de cores. Ó amparo dos paraugas atoparemos agocho, bailaremos,
cantaremos, e acompañados de pintorescos animais seremos parte da
mesma paisaxe.
Nube nube sol métenos de cheo na diversión e na aprendizaxe de todo
o que a choiva e o sol provocan na nosa contorna. A través do corpo, a
xestualidade, o canto e a música, Teatro ó cubo achega á primeira infancia
a maxia dos ciclos da natureza e a importancia da choiva para que todo
medre.

