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xov 3 | 20.30 h

ven 4 | 20.30 h

mér 9 | 20.30 h

xaneiro

mér 2 | 17.30 h

NAVILAND

O LAGO DOS CISNES
Russian Classical Ballet

THE BEST WORLD QUEEN
TRIBUTE BAND

MISSISSIPPI GOSPEL CHOIR

El lugar donde viven los Reyes Magos
O primeiro musical da historia baseado
nos Reis Magos. Ao finalizar, a rapazada poderá subir ao escenario para entregar a súa carta.

A compañía, dirixida por Evgeniya
Bespalova, volve para presentar
unha nova produción da obra mestra do ballet.

Unha das bandas de rock máis
potentes da historia e todos os seus
éxitos volven de novo aos escenarios con Break Free!

Un percorrido desde as cancións
espirituais do s. XIX ata aquelas de
protesta e marchas pola liberdade.

dom 13 | 19.00 h

sáb 19 | 20.30 h

sáb 2 | 20.30 h

MONCHO BORRAJO
Borrajo perdido
Monólogos, historias, humor,
tenrura e un pouco de sorna, aínda
que non moita, que xa hai abonda...

Nadal a ritmo de Góspel

ven 8 | 21.00 h

EROSKI PARAÍSO

O CREBANOCES

NOITES DE RETRANCA

Chévere

Ballet Imperial Ruso

Oswaldo Digon, Luís Zahera e David Perdomo

Autor e director: Xesús Xron
Elenco: Patricia de Lorenzo, Miguel
de Lira, Cristina Iglesias e Fidel
Vázquez

Dirección: Gediminas Taranda
Música: Piotr Tchaikovsky
Libreto: Charles Perrault

Case dúas horas de humor, do noso
humor da man destes tres artistas
incribles. Non perdas esta oportunidade de rir e rir.

ven 22 | 21.00 h

xov 7 | 20.30 h

sáb 23 | 20.30 h

febreiro

ven 15 | 21.00 h

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS

MALO SERÁ

JANDRO

Da televisión… ao teatro!

Espectáculo de maxia

de Miguel Delibes

Un programa de humor gravado nos
grandes teatros de Galicia con público
en directo. Consiste nunha sucesión
de sketches sobre temas universais.

Unha maxia diferente, divertida e fóra
do convencional. Sen trucos de cámara, sen colegas e sen pelo na cabeza.

Adaptación: José Sámano, José
Sacristán e Inés Camiña
Elenco: José Sacristán

ven 15 | 20.30 h

St. Petersburg Festival Ballet
Ballet estruturado nun prólogo
e tres actos con música de Piotr
Ilich Tchaikovski e libreto de Ivan
Vsevolozhsky.

ven 29| 20.30 h

dom 17 | 20.30 h

marzo

sáb 16 | 18.30 h

A BELA DURMIDA

CARMEN de Bizet

SHREK

CAFÉ QUIJANO

IV Festival de Ópera Cidade de Pontevedra

O musical

La vida no es la la la. Tour 2019

IV Festival de Ópera Cidade de Pontevedra

Orquestra e coro da Ópera Nacional
de Moldavia. Ópera en catro actos
con libreto de Henri Meilhac e Ludovic
Halévy.

A primeira adaptación oficial da produtora DreamWorks ao galego sobre
as aventuras do carismático ogro e o
seu amigo Burro.

Nesta xira, os irmáns Quijano fan
xustiza a todos os grandes momentos da súa carreira incluíndo tanto o
pasado coma o presente.

Ópera nun acto. Música composta
por Pietro Mascagni, con libreto de
Giovanni Torgioni-Tozzetti e Guido
Menasci.

CAVALLERÍA RUSTICANA

Exposicións Café Moderno Afundación
Máis exposicións

NAIS E FILLAS

Dúas xeracións e un obxectivo
Un proxecto de Xosé Abad
Ata o 19 de xaneiro

27 de febreiro a 1 de xuño
FÓRA TODO O ESTRAÑO
A saúde mental na sociedade actual

Luns a venres 17.30 a 20.30 h
Sábados 11.00 a 14.00 e 17.30 a 20.30 h

Luns a venres 17.30 a 20.30 h
Sábados 11.00 a 14.00 e 17.30 a 20.30 h

urza

Visitas guiadas previa cita no 986 333 210

Visitas guiadas previa cita no 986 333 210

25 de xaneiro a 8 de febreiro

902 504 500

Cata de Viños

Nivel I - Viños de Galicia
Mér 6, 13, 20 e 27 de febreiro
18.00 a 20.30 h
Este curso constitúe o primeiro
achegamento ao mundo viñateiro, iniciando o seu estudo polos 10
conceptos básicos do viño.
Nivel II - Viños de España
Mér 13, 20, 27 de marzo e 3 de abril
18.00 a 20.30 h
Este curso é o seguinte paso a dar
por aquelas persoas afeccionadas
que xa realizasen previamente algún
estudo ou formación relacionada co
viño.

Actividades para escolares

Múcab Dans
Danza / música
Castelán | 50 min.
Educación infantil (3-6 anos)
1 a 6 de febreiro

Face2Face Theatre Co.
Teatro de actor
Inglés | 65 min.
5º e 6º Educación Primaria
14 a 16 de xaneiro

Burbujas de papel

Tarzán

O coñecemento da lingua
inglesa, a superación persoal,
o traballo en equipo, os sentimentos e a interacción cos
escolares serán algúns dos valores que poderemos apreciar
nesta obra.

Gañadora do Premio ao
mellor espectáculo familiar
2014 na Feira de Teatro de
Castela-León (Ciudad Rodrigo).
Este espectáculo sen palabras
combina a danza, a música e a
interacción multimedia

Eu cociño, ti cociñas?
Mamá Cabra
Música / teatro
Galego | 50 min.
1º e 2º Educación Primaria
25 a 27 de febreiro
Esta nova montaxe de Mamá
Cabra é unha proposta
anovadora, onde a cociña e
a alimentación saudable se
converten no medio perfecto
para traballar novos aspectos
curriculares.

Bon Appétit
Teatro dos Ghazafelhos
Teatro de actor
Galego | 60 min.
3º e 4º Educación Primaria
25 a 27 de marzo
Comedia en clave de clown
onde tres chefs «franceses»
tentarán mostrar os segredos
da cociña galega, seguindo
o prestixioso libro de cociña
escrito por Álvaro Cunqueiro, A
Cociña Galega.

Matrícula aberta en ataquilla.com

afundacion.org

Afundación

@Afundacion_org

O papel deste folleto é 100 % reciclado e foi producido baixo unha xestión forestal responsable

Augusto González Besada, 2
36001, Pontevedra
986 100 404
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