


Sábado 12
12:00 h / Matrioska Tenda
Teatro Piedra Libre+ 
Pès Inchados  
(Arxentina)
Caminito entre cartas

13:30 h / Praza de Praterías
Mad Compass 
(Francia-Italia-Galicia)
Los limpiabotas

18:00 h / SGAE
Tropos Teatro (Madrid)
Blancanieves

Domingo 13
12:30 h / SGAE
Tropos Teatro (Madrid)
Blancanieves 

13:30 h / Ruada  
(saída: Alameda)
Fantoches Baj (Galicia)
Velocíclopes 

18:30 h / Praza do Toural
Mad compass  
(Francia-Italia-Galicia)
El barrendero 

Luns 14
10:30 h / SGAE
Tropos Teatro (Madrid)
Blancanieves 

10:30 h. e 12:00 h /  
CSC Santa Marta
A Xanela do Maxín (Galicia)
A toupiña que quería saber quen 
lle fixera aquilo na cabeza 

11:30 h / T. Principal
Larei Lará (Galicia)
Brancaneves e os 7 



Martes 15
10:30 h / SGAE
Títeres Brincadeira (Galicia) 
A carteira de Augasclaras

11:00 h. e 18:30 h /  
CSC Santa Marta
A Xanela do Maxín (Galicia)
A toupiña que quería saber quen 
lle fixera aquilo na cabeza 

11:30 h / T. Principal
La Pelela Títeres (Arxentina)
Vairoleto, pechito libertario 

18:30 h / CSC A Trisca
Chachakün (Arxentina)
El investigatopo

21:30 h / O Besbello-Bar Cultural
Mad compass  
(Francia-Italia-Galicia)
El barrendero 

Mércores 16
10:30 h / SGAE
Danthea Teatro (Galicia)
Cincenta

11:30 h / T. Principal
La Mar de Marionetas (Madrid)
Pazzzzzz 

18:30 h / CSC O Ensanche
Tres Tigres Teatro (Arxentina)
La Caperucita 

19:30 h / T. Principal
La Mar de Marionetas (Madrid)
Pazzzzzz 

20:00 h / Alameda
Mad compass  
(Francia-Italia-Galicia)
Los limpiabotas 

20:30 h / Alameda
Marionetas Cuarta Via
(Castilla La Mancha)
El circo más pequeño del mundo  

Xoves 17
10:30 h / SGAE
Tres Tigres Teatro (Arxentina)
La Caperucita 

11:30 h / T. Principal
Producións Teatrais Alakrán (Galicia)
Finisterrae, o último ultramarinos 

18:00 h / Alameda
Chachakün (Arxentina)
El investigatopo

18:00 h / Ambigú do T. Principal
Presentación libro:  
“El inspector Ure” de Jorge Rey

18:30 h / CSC Fontiñas
Tres Tigres Teatro (Arxentina)
Serenatas con Sanata 

19:30 h / Alameda
Títeres Larderos (Castilla La Mancha)
Pelos, misión bolsa y paso

20:30 h / T. Principal
Producións Teatrais Alakrán (Galicia)
Finisterrae, o último ultramarinos 



Venres 18
10:30 h / SGAE
Teatro de Marionetas  
La Estrella (Valencia) 
Los músicos de Bremen

11:30 h / T. Principal
Títeres Cachirulo, Tres Tigres e 
Chachakün (Galicia-Arxentina)
Cronopios 

17:00 a 20:00 h / Praza do Toural
Obradoiro:  
El Trastero de Lula

18:00 h / Alameda
Marionetas da Feira (Portugal)
Marionetas de circo

18:00 h / Ambigú do T. Principal
Presentación: Estudo en  
marcha sobre o sector do 
teatro visual, de monicreques e 
obxectos en España-Títeredata, 
con Toni Rumbau

   
18:30 h / CSC VITE
Marionetas Cuarta Via
(Castilla La Mancha)
El circo más pequeño del mundo 

20:30 h / T. Principal
Títeres Cachirulo, Tres Tigres e 
Chachakün (Galicia-Arxentina)
Cronopios 

22:00 h / Alameda
Titiritada Cabaret 
(Francia, Italia, Galicia, etc.)
Titiritada Cabaret

Sabado 19
11:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 h 
/ Praza do Toural
Obradoiro: El Trastero de Lula

12:30 h / CSC Conxo
Teatro de Marionetas  
La Estrella (Valencia)
Los músicos de Bremen

12:30 h / 17:30 h / 18:30 h / SGAE
Triestitelles (Valencia)
Viaje a la luna

13:00 h / Ruada  
(saída: Alameda)
ART-Monium (Galicia)
A Galiña dos ovos de Ouro

13:30 h / Alameda
Spagueti Títeres (Galicia)
Cinco historias para unha man 

17:00 h / Alameda
Marionetas da Feira (Portugal)
Marionetas de circo



  
17:00 h / T. Principal
Gaia Teatro (Bosnia-Perú)
Desde el Azul 

18:00 h / Ruada  
(saída: Praza do Toural)
ART-Monium (Galicia)
A Galiña dos ovos de Ouro

18:30 h / Alameda
Teatro Piedra Libre+ 
Pès inchados (Arxentina)
Caminito entre cartas 

19:30 h / Alameda
Mircromina Teatro de Títeres 
(Galicia)
A familia unida 

20:30 h / T. Principal
La Pelela Títeres (Arxentina)
Vairoleto, pechito libertario 

   

Domingo 20
11:00 a 14:00 e de 17:00 a 20:00 h 
/ Praza do Toural
Obradoiro: 
El Trastero de Lula

12:30 h / CSC Castiñeiriño 
Teatro Piedra Libre+ 
Pès inchados (Arxentina)
Caminito entre cartas 

12:30 h e 13:30 h / SGAE
Triestitelles (Valencia)
Viaje a la luna

14:00 h / Alameda
Marionetas da Feira (Portugal)
Marionetas de circo

17:00 h  / T. Principal 
Teatro de Marionetas Trécola
(Galicia)
Tolitates 

   
17:30 h / Alameda
Teatro de Marionetas  
La Estrella (Valencia) 
Los músicos de Bremen

18:30 h / Praza do Toural
Mad compass  
(Francia-Italia-Galicia) 
Los limpiabotas 

19:30 h / Alameda
Tres Tigres Teatro (Arxentina)
Serenatas con Sanata 

20:30 h  / T. Principal 
Gaia Teatro (Bosnia-Perú)
Desde el Azul



Blancanieves
Tropos Teatro
A carteira de Augasclaras
Títeres Brincadeira
Cincenta
Danthea Teatro
La Caperucita
Tres Tigres Teatro
Los músicos de Bremen
Teatro La Estrella
Brancaneves e os 7
Larei Lará
Vairoleto, Pechito Libertario
La Pelela Títeres
Pazzzzzz
La Mar de Marionetas
Finisterrae, o último ultramarinos
Producións Teatrais Alakrán
Cronopios
Tres Tigres Teatro, Chachakün, Títeres Cachirulo
A toupiña que quería saber quen lle fixera 
aquilo na cabeza
A Xanela do Maxín

Do 14 ao 18 de outubro en horario 
de mañá.
Previa inscrición dos centros de ensino nos 
teléfonos de reserva:
981 801 237 / 667 771 147

Teatro Principal
Fundación SGAE
CSC Santa Marta

FUNCIÓNS ESCOLARES



Todo parece transcorrer coma sempre: a mamá de Carapuchiña pídelle que vaia a casa da súa avoa... ata que 
irrompe na historia o lobiño Juan, fillo do Lobo feroz, quen a pesar das leccións do seu pai non logra ser o 
temible lobo que habita no bosque. E por se isto fose pouco, goza da compañía e a tenrura dunha avoa que 
o espera para lerlle historias e dunha nena, Carapuchiña Vermella, a quen se supón debe devorar e de quen 
se acaba facendo moi bo amigo.

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 50 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=l9D_XO_NZL4

La Caperucita

Arxentina

TRES TIGRES TEATRO 16_18:30 h
17_10:30 h



Unha galiña criada nun galiñeiro comercial, axudada pola 
boa sorte, logra escapar da súa “prisión”. A nosa heroína 
ten a oportunidade de realizar o soño da súa vida: poñer 
un ovo en liberdade e criar o seu poliño campo a través. 
A historia complícase cando aparece un famento raposo 
que furta o prezado oviño. Velaquí onde fai a súa entrada 
un detective que axiliza a causa: o investigatopo.

Arxentina

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 55 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: castelán

El investigatopo

CHACHAKÜN 15_18:30 h
17_18:00 h



A toupiña saía do seu tobo e 
algo lle caeu na cabeza, a modo 
de  pucho cheirento. Daquela, 
percorrerá a granxa investigan-
do cal dos animais que alí viven 
lle fixera semellante agravio: a 
pomba, o cabalo, a lebre…
Unha obra simpática e esca-
tolóxica que provoca gargalla-
das e fai que os espectadores 
empaten coa toupiña, ferida 
no seu orgullo. Nenas e maio-
res terán, con esta historia, a 
visión dun tema tan natural 
como a vida mesma e que, sen 
embargo, non sempre aparece 
en escena.

Idades recomendadas: a partir de 2 anos
Duración: 45 minutos 
Técnica: mesa, manipulación directa e música en vivo
Idioma: galego
Ligazón vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=TOYjB1uEXTY

A toupiña que quería saber quen 
lle fixera aquilo na cabeza

Galicia

A XANELA DO MAXÍN

14_10:30 h e 12:00 h
15_11:00 h. e 18:30 h



Baseada nos personaxes dos rela-
tos de “Cronopios y Famas” de Julio 
Cortázar, creamos unha comedia 
de enredo que nos introduce no 
mundo do surrealismo do entra-
mado social.
Así, da man destes curiosos seres, 
asistimos á creación dun mundo 
máxico, paralelo á sociedade ac-
tual, onde conviven Cronopios, Fa-
mas e Esperanzas.
Un espectáculo con máis de 40 
monicreques que farán as ledicias 
do espectador.

Galicia-Arxentina

Idades recomendadas:  
a partir de 8 anos
Duración: 65 minutos 
Técnica: luvas chinesas
Idioma: castelán
Ligazón vídeo:  
https://youtu.be/AOSF5qwQJbI

Cronopios

TÍTERES 
CACHIRULO,  
TRES TIGRES  
E CHACHAKÜN

18_11:30 h
18_20:30 h



O varredor invisible, entre baldosa e baldosa, 
lixo e lixo, pasa a súa escoba. Unha danza de 
pasos finos e precisos que nos deixan ver a 
esquecida virtude do que desempeña un tra-
ballo anónimo. Aínda hai algo de poesía entre 
os restos, os plásticos e as latas da rúa que, 
aos poucos, van avanzando.

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 25 minutos 
Técnica: bunraku e manipulación de obxecto
Idioma: sen texto

El barrendero

Francia-Italia-Galicia

MAD COMPASS

13_18:30 h
15_21:30 h



Nino & Mambrú, os irmáns limpabotas.
Vide ver aos últimos do seu gremio.
Vide ver a súa técnica fina, milenaria.
Vide ver e a ter á vosa mercé a estes dous servos 
dos zapatos do pobo.
Que o fagan ben ou mal, xa é outro cantar, pero vide. 
Vide velos!

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 30 minutos 
Técnica: media máscara. Teatro do movemento
Idioma: sen texto

Los limpiabotas

MAD COMPASS
Francia-Italia-Galicia

12_13:30 h
16_20:00 h
20_18:30 h



Tolitates, movido por unha atracción se cadra máis 
tola ca el, sáltase todas as sinais de perigo e escapa 
da cordura sen pensar que sempre pode haber alguén 
máis transgresor ca el. Un persoeiro que irá atopan-
do situacións e personaxes absurdos que loitan polo 
protagonismo nas táboas dun teatro.

Galicia

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 45 minutos 
Técnica: luva, bunraku, fíos, obxectos
Idioma: sen texto
Ligazón vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Abl_FIbbBU0

Tolitates

TEATRO DE 
MARIONETAS TRÉCOLA 20_17:00 h



A Nena do fío tece os seus mundos oníricos para achar 
A Paz. Soña con Mens, un neno cun enorme nobelo 
sobre a súa cabeza do que quere librarse. Para iso, 
emprende unha viaxe sideral buscando respostas aos 
seus problemas.

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: teatro de monicreques e música 
en directo
Idioma: castelán

Pazzzzzz

Madrid

LA MAR DE 
MARIONETAS

16_11:30 h
16_19:30 h



Varias marionetas de fíos 
desfilan e exhiben as súas 
habilidades. Todas elas pre-
sentan un truco, unha fantasía 
ou unha sorpresa, levando ao 
público ata un mundo máxico 
e encantado! Toda a acción dun 
circo pero en marionetas, co 
tradicional trapecista, contor-
sionista, malabarista, etc.

Portugal

Idades recomendadas:  
todos os públicos
Duración: 40 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: marionetas de fíos

Marionetas de circo

MARIONETAS DA FEIRA 18_18:00 h
19_17:00 h
20_14:00 h



Un desfile de divertidos personaxes que, nos breves 
momentos da súa existencia sobre a escena, preten-
den atrapar aqueles pequenos momentos poéticos 
que se atopan escondidos na vida diaria. Estes per-
sonaxes, cos seus soños e frustracións, cos seus 
éxitos e fracasos, nárrannos o eterno drama da tra-
xicomedia humana...

Idades recomendadas: a partir de 7 anos
Duración: 45 minutos 
Técnica: monicreques corporais
Idioma: sen texto
Ligazón vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=BcxlUeR2d80

Desde el azul

Bosnia-Perú

GAIA TEATRO 19_17:00 h
20_20:30 h



Cos elementos do radioteatro, o circo criollo, os monicreques de luva e a música en vivo constrúese unha 
mirada da vida do bandido rural arxentino, Juan Bautista Vairoleto. Vairoleto é un gaucho libre da pampa 
que, canso de tanta inxustiza, enfrontarase ao cobizoso Banqueiro Manganaro, que roubou bancos e ban-
quetas deixando ao pobo de parado, privado do descanso.

Arxentina

Idades recomendadas: a partir de 14 anos, público xuvenil e adulto
Duración: 60 minutos 
Técnica: luva, actor e música en vivo
Idioma: castelán
Ligazón vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pquXlszY1AU

Vairoleto, pechito libertario

LA PELELA 
TÍTERES

15_11:30 h
19_20:30 h



Serenatas con Sanata
Pícolo e Margarita percorren o mundo cantando e 
contando historias. Formais e disparatados, úneos as 
ganas de levar melodías con mensaxes de amor e ami-
zade e sobre todo as ganas de chegar ao corazón de 
grandes, mozos, bichos, bruxas e príncipes.

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 50 minutos 
Técnica: teatro con música en vivo
Idioma: castelán

Serenatas con Sanata

Arxentina

TRES TIGRES TEATRO

17_18:30 h
20_19:30 h



Finisterrae, o último ultramarinos é 
unha homenaxe a eses negocios que 
nos proporcionaban todo o necesario 
para poder vivir, e tamén unha chama-
da de atención pola pronta desapari-
ción destes singulares comercios.
A través dos personaxes de Berto, 
herdeiro dun Ultramarinos cunha 
longa tradición que está a punto de 
pechar, e Mónica, unha antiga compa-
ñeira de instituto que tivo que retor-
nar ao pobo despois de moitos anos 
vivindo na gran cidade, a autora María 
Lado, mesturando o teatro de actor e 
o teatro dos obxectos, fai unha radio-
grafía traxicómica da sociedade gale-
ga, alertando dun futuro gris que non 
se salva só cun flotador de parruliño.

Idades recomendadas: a partir de 
14 anos, público xuvenil e adulto
Duración: 60 minutos 
Técnica: monicreques e actores
Idioma: galego

Finisterrae, o último 
ultramarinos

Galicia

PRODUCIÓNS 
TEATRAIS ALAKRÁN17_11:30 h

17_20:30 h



A carteira de Augasclaras

Dende o pobo de Augasclaras, chega a carteira para repartir o correo aos nenos e nenas que es-
tán na biblioteca. É unha correspondencia moi especial; unha carta é de Clementina, a tartaruga 
sen cuncha que viaxa ceibe polo mundo. Outra é da elefantiña Rosa Caramelo, que abriu unha por-
ta para que as elefantas e elefantes da súa manada xoguen, coman e vivan xuntos e iguais. Tamén 
hai unha rapaza que, para gustarlle ao seu gran amor, vaise desfacendo de aspectos persoais 
como a forma de peitear os seus cabelos ou o feito de estar sempre a cantaruxar. Finalmente 
dáse conta e pensa “eu vou comigo” e decide ser ela mesma a risco de non gustarlle ao seu amor.

Idades recomendadas: de 4 a 11 anos anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: monicreques e narración oral
Idioma: galego

A carteira de Augasclaras

Galicia

TÍTERES BRINCADEIRA 15_10:30 h



A historia comeza con catro personaxes moi enfadados que perseguen aos seus 
animais que se escaparon: Pupi é un can medorento ao que lle gusta cantar; Misina 
é unha gata vexetariana á que lle gusta bailar; Bartolo é un burricán poeta que se 
nega a traballar no campo e Kiriko é un galo durmiñón e rockeiro. Así que escapan ao 
bosque, fanse amigos e forman xuntos unha banda de rock. Pero, de súpeto, estala 
unha tormenta e terán que buscar refuxio, descubrindo a casa dos Porcos do Saco...

Valencia

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 55 minutos 
Técnica: marionetas de fío e luva, obxectos 
e pallasos
Idioma: castelán

Los músicos de Bremen

TEATRO DE MARIONETAS 
LA ESTRELLA 

18_10:30 h
19_12:30 h
20_17:30 h



Pelos recibe a misión de entregar unha bolsa de diñei-
ro que lle deu o señor Churripito para que leve á súa 
muller Mari Castaña, que se quedou sen diñeiro. Aquí 
empeza a nova aventura do gran Pelos. Poderá levar a 
bolsa a Mari Castaña intacta? Non te perdas a aventura 
de Pelos, con Antonio “o Chori” esperando en calquera 
esquina a que a fortuna lle sorría. Desaparece o Paso 
de Semana Santa e piden un rescate para devolvelo. A 
Semana Santa está preto e o Paso ten que saír. Conse-
guirá Pelos atopar o Paso? Risas e emoción están ase-
guradas ata o final da historia.

Idades recomendadas: a partir de 2 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: castelán

Pelos, misión bolsa y paso
Castilla La Mancha

TÍTERES LARDEROS

17_19:30 h



Encántannos os contos clásicos! Pero, parámonos a pensar se en verdade son 
tan doces, tan ilustrativos, tan... sensibles? Non será que o que máis nos gusta é 
que sempre teñen algo de… terroríficos? A nosa Brancaneves non sabe de tare-
fas domésticas, pero sabe facer unha páxina web e desde logo non vai bicar a nin-
gunha ra por moi príncipe que sexa, porque non quere casar. Que teima con casar!

Madrid

Idades recomendadas: a partir de 5 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: monicreques de mesa e pop-up
Idioma: castelán
Ligazón vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=glyawMqRNzo

Blancanieves

TROPOS TEATRO 12_18:00 h
13_12:30 h
14_10:30 h



O zapateiro real recibe todos os días calza-
do das persoas máis importantes do reino. 
Un día chegará ás súas mans un pequeno za-
pato de cristal cunha fantástica historia; trá-
tase do fermoso zapato da moza Cincenta.

Galicia

Idades recomendadas: a partir de 3 anos
Duración: 45 minutos 
Técnica: actor e manipulación de obxectos
Idioma: galego

Cincenta

DANTHEA TEATRO 16_10:30 h



Viaje a la luna
Voyage dans a lune, de Georges Méliès, es-
treouse en 1902, está considerada como a pri-
meira película de ciencia ficción da historia, que 
conta a chegada dos primeiros homes á lúa. 
Con esta adaptación ao teatro de monicreques, 
Triestitelles quixo render unha homenaxe a Mé-
liès e ao cinema en xeral.

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 25 minutos 
Técnica: variñas
Idioma: castelán
Ligazón vídeo:  
https://www.youtube.com/watch?v=deJ_ZaSruVk

Viaje a la luna

Valencia

TRIESTITELLES 19_12:30 h
19_17:30 h
19_18:30 h
20_12:30 h
20_13:30 h



Recreación da historia de Brancaneves con teatro 
e marionetas de mesa talladas en madeira.
A historia desenvólvese ao redor dunha gran larei-
ra na que un vello rei lembra as aventuras da súa 
pequena filla Brancaneves e os encontros que ela 
tivo cos misteriosos sete personaxes do bosque.

Idades recomendadas: a partir de 2 anos
Duración: 50 minutos 
Técnica: monicreques de mesa e actor
Idioma: galego

Brancaneves e os 7

Galicia

LAREI LARÁ

14_11:30 h



Velocíclopes é un espectáculo conformado por varios sketchs, O propietario, Ser ou non ser e 
Os bos modais, onde a través da utilización dunha linguaxe plástica surrealista amósase o ab-
surdo do comportamento humano en situacións propias da vida cotiá (a furia que aparece cando 
nos poñemos ao volante, o sentido da propiedade, a importancia de aparentar socialmente...).

Galicia

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: cabezudos motorizados, clown
Idioma: galego

Velocíclopes

RUADA 
FANTOCHES BAJ

13_13:30 h



A Galiña percorre as rúas regalándolle os seus fa-
mosos ovos ás nenas e nenos que se vai atopando. 
Un bufón malabarista acompañado de tres músicos 
tentará quitarlle os ovos para xogar con eles.

Galicia

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: cabezudos, malabares, música en directo
Idioma: galego

A galiña dos ovos de ouro

RUADA  
ART-MONIUM 19_13.00 h

19_18:00 h



Xa está aquí o pequeno e magnífico mundo do 
Circo. Os personaxes mostran as súas habilida-
des baixo a manipulación ilusionada duns fíos que 
transmiten a esencia fundamental da propia vida.

Castilla La Mancha

Idades recomendadas: a partir de 2 anos
Duración: 60 minutos 
Técnica: marionetas de fíos
Idioma: castelán

El circo más pequeño del mundo

MARIONETAS CUARTA VÍA

16_20:30 h
18_18:30 h



Os monicreques toman o tea-
tro! Con diferentes estilos, 
propostas e historias... Un 
cabaret onde os mundos da 
marioneta atópanse en mans 
de máis de dez artistas e cinco 
compañías de procedencias di-
versas, que nos levarán a este 
universo de fío, luva e madeira.

Idades recomendadas: a partir de 13 anos, público xuvenil e adulto
Duración: 75 minutos
Artistas: Pilar Pingarrón e Carlos Gallardo / Borxa Insua / Osel 
González González e Giancarlo Scalia / Olalla Suárez Ladero, 
Laura Rodríguez Duarte e Arturo Aceituno Carbajo /  Mathias 
Rodríguez, Elisa Vizioli, Rafael Rey Domech e Lydia Guez 
Técnica: actores, magos, bunraku, máscara

Francia, Italia, Galicia, etc.
18_22:00 h



Galicia

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 40 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: sen texto

Cinco historias para unha man

SPAGUETTI TÍTERES 19_13:30 h Cinco pequenas obras mímicas.  
O soño; recolle as dificultades de 
Aníbal para conciliar o sono por cul-
pa do “tic-tac” do reloxo, o zoar do 
mosquito... A goteira; parecía que 
todo estaba amañado, cando esta-
ba a piques de conciliar o sono, de 
repente unha goteira comeza a súa 
rítmica melodía. Historia con flores; 
un neno traste dedícase a destruír 
as flores dun xardín, para evitalo 
será necesaria a intervención dun 
can gardián. O impo; dous amigos 
encóntranse despois de moito tem-
po. Ao darse unha aperta, a un empé-
zalle un ataque de impo, así xuntos 
irán dando chimpos polo escenario. 
A obra que falta, a quinta, está inter-
calada entre as outras catro. Conta a 
historia das propias mans poñendo 
e quitando elementos escénicos, 
bailando, limpando... porque elas son 
realmente a alma dos monicreques.



Un paquete moi especial chegou para contar unha historia de amor, unha histo-
ria de pobo, unha historia entre cartas.
Caminito entre cartas…, con ritmo de valseciño, fai un percorrido que nace coa 
entrega dun paquete, que leva dentro a historia de amor do carteiro Jorge e de 
María… e aquela transformación que sucedeu entre os habitantes do pobo.

Arxentina

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: obxectos, variñas, máscaras e actriz
Idioma: castelán

Caminito entre cartas

TEATRO PIEDRA LIBRE 
+ PÈS INCHADOS

12_12:00 h
19_18:30 h
20_12:30 h



Unha oferta laboral, una colocación de 
por vida para un emprendedor coas 
mellores condicións de traballo posi-
bles. André, o Presidente, Propietario 
e Presentador do espectáculo, busca 
empregado. A quen non lle interesa?
Cromina, despois de ser pai, enfron-
ta a súa natureza casual e festeira á 
responsabilidade e seriedade das cir-
cunstancias, a través de temas e per-
sonaxes clásicos como a Autoridade, 
a Paternidade, o Dragón e ata a Morte.

Galicia

Idades recomendadas: todos os públicos
Duración: 45 minutos 
Técnica: luvas
Idioma: galego

A familia unida

MIRCROMINA TEATRO 
DE TÍTERES

19_19:30 h



Datas: 

Venres 18 de outubro, 
de 17:00 a 20:00 h

Sábado 19 de outubro, 
de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h

Domingo 20 de outubro, 
de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h

Na Praza do Toural  
(xunto ao punto informativo do Galicreques)

Prezo: 4 €

OBRADOIRO
EL TRASTERO DE LULA

Monicreques de dedo:  
Pinochos e Trasgos con madeira,  
teas e material de refugallo



O Premio Galicreques concédese a unha entidade, persoa ou compañía, polo 
seu labor no mundo dos monicreques a través de proxectos que, aínda que 
no seu comezo puidesen parecer disparatados e efémeros, acabaron sendo 
soños conseguidos que nos favorecen a tod@s @s amantes dos monicreques.

Ángel Suárez, fundador de Títeres Larderos, percorreu numerosos festivais e 
programacións realizando unha continuada e frutífera tarefa en prol do teatro 
de monicreques, sempre co decidido apoio e colaboración de Mari Carmen 
Jacob e Carlos Suárez. 

O seu impagable labor como colaborador infatigable da Unión Internacional da 
Marioneta, UNIMA, ou como promotor e sostenedor, desde o seu posto como 
presidente da Asociación Conquense de Amigos del Teatro –un dos colectivos, 
desde a súa fundación nos inicios dos setenta, de máis longa continuidade 
e permanencia da vida cultural conquense– das sucesivas edicións de 
Titiricuenca que, en alternancia coa Bienal Internacional de Teatro de Actor, 
BITA, tamén xestionada por esa asociación e por tanto por el, fan pasar cada 
dous anos pola capital conquense ao melloriño do mundo do monicreque e o 
guiñol, ademais de organizar os chamados Sábados de Títeres en Cuenca. 

Con este premio, queremos destacar a importancia deste querido titiriteiro e 
xestor, pola súa entrega e o seu entusiasmo polo monicreque e o teatro. 

PREMIO GALICREQUES 2019



CURSOS GALICREQUES 2019

Teatro en miniatura a cargo de 
Yanita Pérez (Teatro de Títeres 
Piedra Libre).

Construción, a partir da expe-
rimentación de materiais e de 
procedementos escénicos, dun 
prototipo de teatro en miniatura.

Fundación SGAE, 14, 15, 16 e 17 de 
outubro.

De 10:00 a 14:00 h. 

Previa inscrición en:
www.galicreques.com

Teatro en miniatura

EXPOSICIÓNS 
GALICREQUES 
2019

Mostra de monicreques e 
marionetas na Biblioteca 
Pública Ánxel Casal e 
Carteis do Galicreques no 
CSC do Ensanche.



O corpo dramático. Mimo e figuras 
corporais a cargo de Ines Pasic (Teatro 
Hugo e Inés, Gaia Teatro).

Un traballo teatral e pedagóxico inspi-
rado nas infinitas posibilidades expresi-
vas do corpo humano. Aspectos a tratar: 
exercicios de mimo, a figura invisible, 
historias sen palabras, o antimétodo 
creativo e a construcción do personaxe.

Fundación SGAE, 15, 16 e 17  
de outubro. 

De 16:00 a 18:45 h. 

Previa inscrición en:
www.galicreques.com

O corpo dramático.  
Mimo e figuras corporais 



Ilustración de Miguel Oyarzún

Presentación das obras didácticas de teatro de monicreques para adultos. Entre as múltiples inves-
tigacións que o Inspector realizou ao longo da súa dilatada carreira, a súa decisiva intervención en 
casos de enredo amoroso, pasional, con suplantación de individuos, desaparicións escuras e asasi-
natos misteriosos, outorgoulle unha gran fama e incontestable prestixio. Estas breves obras pre-
sentan algúns dos máis curiosos casos onde o crime se esconde detrás dunha rotunda singularidade.

“El inspector Ure” de Jorge Rey

PRESENTACIÓNS
17_18:00 h
Con Claudia Schvartz  
(Editorial Leviatán) e Jorge Rey
Ambigú do Teatro Principal



ESTUDO EN MARCHA SOBRE O SECTOR 
DO TEATRO VISUAL, DE MONICREQUES E 
DE OBXECTOS EN ESPAÑA – TÍTEREDATA

Toni Rumbau, director da re-
vista Titeresante e respon-
sable xunto con José Luís 
Melendo do Estudo sobre 
o Sector do Teatro Visual 
e de Monicreques, encargo 
de Unima Federación Espa-
ña, presentará as claves, os 
obxectivos e os procesos 
de realización do mesmo: 
importancia do censo, en-
quisas a enviar, definición e 
ecosistema do Sector, entre 
outros aspectos. Referenda-
do polo apoio de 45 entida-
des de todo o país (Festivais, 
Teatros, Museos, Centros e 
outras entidades relaciona-
das co Sector), Títeredata 
ten como obxectivo realizar 
o primeiro estudo do sector 
do teatro visual, de monicre-
ques e obxectos en España.

ESTUDO EN MARCHA SOBRE O SECTOR 
DO TEATRO VISUAL, DE MONICREQUES E 
DE OBXECTOS EN ESPAÑA – TÍTEREDATA

18_18:00 h
Ambigú do Teatro Principal

Con Toni Rumbau

Harry V. Tozer, co seu dobre.  
Foto de Jesús Atienza



1 	Teatro Principal

2 	Fundación SGAE

3 	Praza das Praterías

4 	Praza do Toural

5 	Praza Roxa

6 	Parque da Alameda  
(paseo central)

7 	O Besbello- 
Bar Cultural

8 	CSC Santa Marta

9 	CSC A Trisca

10 	CSC O Ensanche

11 	CSC Fontiñas

12 	CSC Vite

13 	CSC Conxo

14 	CSC Castiñeiriño

Entrada de balde, ata completar aforo

GALICREQUES NOS CENTROS 
SOCIOCULTURAIS

A toupiña que quería  
saber quen lle fixera aquilo  
na cabeza
A Xanela do Maxín
El investigatopo
Chachakün
La Caperucita
Tres Tigres Teatro
Serenatas con Sanata
Tres Tigres Teatro
El circo más pequeño  
del mundo
 Marionetas Cuarta Vía
Los músicos de Bremen
Teatro de Marionetas  
La Estrella
Caminito entre cartas
Teatro Piedra Libre +  
Pès Inchados





ENTRADAS E 
ESPAZOS

PREZOS

Teatro Principal e Fundación SGAE:
1 entrada: 5 €
4 entradas para un mesmo espectáculo: 15 €

Reserva de entradas:
de 10:00 a 14:00 h no teléfono 667 771 147

Venda de entradas:
Teatro Principal
Venda anticipada de martes a sábado, de 18.00 a 21.00 h.
Días de función, dende unha hora antes do comezo do espectáculo. 
http://entradas.abanca.com 

Fundación SGAE
Días de función, dende unha hora antes do comezo do espectáculo.



ESPAZOS DE ACTUACIÓN

y Teatro Principal. Rúa Nova, 21.
y Fundación SGAE. Rúa das Salvadas, 2A, Parque de Vista Alegre.
y CSC Santa Marta. Rúa de Antonio Rama Seoane, 6.
y CSC A Trisca. Corredoira das Fraguas, 92.
y CSC O Ensanche. Frei Rosendo Salvado 14-16 baixo.
y CSC Fontiñas. Rúa Berlín, 13.
y CSC Vite. Rúa de Carlos Maside, 7.
y CSC Conxo. Praza Aurelio Aguirre, 1. Conxo.
y CSC Castiñeiriño. Rúa Virxe de Fátima, 1.
y O Besbello-Bar Cultural. Rúa Caldeirería, 26. 
y Parque da Alameda (paseo central).
y Praza do Toural.
y Praza Roxa.
y Praza Praterías.

Exposicións, mesas redondas, animación de rúa e moito máis. Toda a información en 
Facebook, en www.galicreques.com e no punto informativo de Praza Toural.



Organiza:

667 771 147 / galicreques@titerescachirulo.com /  Galicreques Santiago www.galicreques.com


