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Unha manchea de actividades de balde
para a mocidade nas noitiñas dos xoves
e venres de novembro.
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XOVES 7 NOVEMBRO
NOITE FOLIADEIRA
21.00—23.30h.  | Casa do Matadoiro

    

REGUEIFA 3.0
    Con Lupe Blanco
    21.00—22.30h.  | INSCRICIÓN PREVIA
    Iníciate na arte da poesía oral improvisada en verso da man da bisneta de 
    Blanco, referente regueifeiro bergantiñán.

   

 OBRADOIRO DE CONSTRUCIÓN DE
    INSTRUMENTOS_MÚSICA DE CANA

    

con Oli Xiráldez
    21.00—22.30h.  | INSCRICIÓN PREVIA    

   

Aprenderemos a construír e tocar unha castañeta de cana e un reque-reque.    

    

    

FOLIADA 

    

con Habelas Hainas
    22.30h. | ENTRADA LIBRE

   

 Un bo feixe de músicas da terra que nos convidarán a bailar, tocar e cantar     
    nunha foliada que vai ser soada.
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venres 8 NOVEMBRO
OBRADOIRO DE COCIÑA
”Cociñar (non) é unha lata”
Tareixa Martínez 
21.30—00.00h. | As Brañas de Andrés | INSCRICIÓN PREVIA
Sabes sacar partido ás latas e botes da túa despensa? Non tes nada na neveira e
só se che ocorre pedir a domicilio? Aprenderemos todo o que poden dar de si
os produtos en conserva.

OBRADOIRO TEXTIL
Facemos a nosa bolsa de cintura
Con O faiado de Nin e A farrapeira
20.30—22.30h. | Itaca  | INSCRICIÓN PREVIA
Elaboraremos unha bolsa de cintura cun deseño sinxelo e personalizado. 

OBRADOIRO
Comprestelas (compresas de tea),
Con Proxecto Xerminando
20.30—23.00h. |  Centro sociocultural da Caramoniña | INSCRICIÓN PREVIA
Unha renovación das antigas compresas de tea, con aires reivindicativos e de humor
para romper co tabú da menstruación ao tempo que a facemos máis Ecofriendly.

TEATRO
“Váter. Comedia claustrofóbica”
De de Sal do Teatro
21.30h. | Centro Xove da Almáciga | ENTRADA LIBRE
Un cura. Un fontaneiro. Un váter. E algo que cheira mal. Dous personaxes atascados
nun cuarto de baño pechados en corpo e alma. E algo de ópera.

XOVES 14 NOVEMBRO
AO SON DE LA HABANA
21.00—23.30h.  | Casa do Matadoiro

    OBRADOIRO DANZA
Danza cubana: tradición, cadencia e sabor
Con Marcos Pombo
21.00—22.30h. | INSCRICIÓN PREVIA
Os bailes e danzas cubanas representan a historia e os procesos transculturais
vividos pola Illa ao longo dos séculos. Achegarémonos a esta rica cultura
mediante os movementos corporais, os ritmos e o sabor que a caracteriza.

    OBRADOIRO DE PERCUSIÓN
Iniciación á percusión cubana

    Con Paulo Silva
21.00—22.30h. | INSCRICIÓN PREVIA
A través de xogos percusivos e coa axuda dos instrumentos, adentrarémonos
nos ritmos cubanos e nos seus diferentes patróns de improvisación. 

    CONCERTO
    DE “SON TRES”

22.30h. | ENTRADA LIBRE
Trío de música tradicional cubana formado por Sergío Salabarría na guitarra
e voz, Carlos Tarafa nos coros e percusión menor e Iago Matraka nas congas
e bongó. Unha velada ao máis puro estilo das noites da Habana vieja.
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LUGARES
casa do matadoiro | 

 

Praza do Matadoiro s/n
as brañas de andrés | 

 

Rúa Vista Alegre, 9-11
itaca | 

 

Rúa do Pombal, 18-baixo
Centro sociocultural da Caramoniña | 

 

Rúa da Caramoniña, 25
CENTRO XOVE DA ALMÁCIGA | 

 

Rúa Proxecto Vagalume, 2

INSCRICIÓNS NAS ACTIVIDADES
As inscricións faranse semanalmente enchendo o formulario en liña que
cada luns estará dispoñible en itaca.gal e nas redes sociais.

Tamén podes pasarte polo lugar de realización da actividade quince
minutos antes do inicio da mesma por se aínda quedan prazas libres.
Daremos entrada por rigorosa orde de chegada.


