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XII Festival Internacional Consorcio As Mariñas-Galicreques 2016 
 

 

Domingo 23 de outubro ás 12:00 horas 

Auditorio centro cultural A Fábrica, de Perillo 

 

XII Festival Internacional Consorcio As Mariñas-Galicreques 2016 

 
“El niño que soñaba” 
 
Nome da compañía: La Mar de marionetas. 
Procedencia: Madrid 
Técnica: espectáculo musical de teatro de marionetas 
Idioma: castelán 
Duración: 60 minutos 
Idades recomendadas: a partir de 5 anos 
Sinopse: O espectáculo achéganos a historia de Moni, un neno cun talento especial para a 
música, que vive en Guinea Bissau. Facémonos eco do seu sono e acompañámolo a través 
do camiño que ten que percorrer para atopalo. En Guinea Bissau, os mitos e as lendas, 
xunto aos contos tradicionais, arropan a vida dos máis pequenos. Entre acertixos e astucias, 
os protagonistas destas historias, na súa maioría animais, afrontan conflictos que preparan 
ao neno para adaptarse á súa propia realidade. Esta obra reflexa a vida cotiá dun “neno que 
soña”, cantiga a cantiga, ritmo a ritmo, conto a conto. 

 
 
 

 
 
 

 

Entrada libre, ata completar a capacidade da sala. 
 

 

mailto:cultura@oleiros.org


 

Departamento de Cultura - Rúa do Inglés, nº 13 -  15.172 Perillo Oleiros - Tel.: 981.63.65.98 Fax: 981.63.95.92 
cultura@oleiros.org     r.caparros@oleiros.org  

 

 
Domingo 23 de outubro ás 18:30 horas 

Auditorio centro cultural A Fábrica, de Perillo 

 

XII Festival Internacional Consorcio As Mariñas-Galicreques 2016 
 
 
“Os soños na gaiola” 
 
Nome da compañía: Títeres Alakrán 
Procedencia: Galicia 
Técnica: variadas e teatro de actor. 
Idioma: galego 
Duración: 50 minutos 
Idades recomendadas: A partir de 5 anos 
Sinopse: O titiriteiro chega á vila cunha gaiola cargada de soños. Acompáñao o poeta 
Manuel María transformado en monicreque. Manuel María quere que o titiriteiro represente 
os poemas que el escribiu para divertir ao público. Para facelo, o titiriteiro pídelle aos 
integrantes do público que sopren forte para lle axudaren a facer nacer a Alicia, a nena 
protagonista desta historia. Alicia vivirá unha serie de fantásticas aventuras na súa viaxe por 
un mundo que lle resulta exótico, éstrano, e mesmo incomprensible.  

 

 

 

 
 

 

Entrada libre, ata completar a capacidade da sala. 
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