CIRCUÍTO CULTURA EN IGUALDADE
Na diagnose de igualdade www.compartimosplan.com da deputación da Coruña a
área estratéxica número 3 ten como obxectivo cambio de valores para o fomento
dunha sociedade igualitaria inclusiva e diversa.
Concretamente no obxectivo estratéxico 3.2 as medidas de actuación que se
recolleron, foron a promoción e posta en andamento de actividades de promoción da
igualdade de xénero e de respecto á diversidade.
Nesta liña queremos achegar aos concellos da provincia co menos de 20.000
habitantes e con persoal técnico cinco actividades de teatro, música e contacontos en
que se traballe a diversidade sexual, a sensibilización en materia de igualdade de
xénero e prevención da violencia.
Espectáculo: BRAVAS

Sinopse
Isabel Risco protagoniza , o seu segundo espectáculo unipersoal, no que nos ofrece a
súa particular visión da historia das mulleres galegas. Unha historia sempre roubada,
agochada e invisibilizada. é unha produción teatral sobre mulleres sen medo, mulleres
que forman parte dun valeroso clan, o clan que elas mesmas paren, amamantan,
manteñen, constrúen cós alicerces da rebeldía, da rebelión, da ilusión, do
inconformismo, da valentía, da xustiza social, da empatía, da humanidade. Semente
que levan séculos plantando, dobrando o lombo, coa lúa crecente e que, pase o que
pase, sempre medrará vizosa, porque non hai forza reaccionaria que veña de fóra, de
lonxe, ou desde o propio país, que debilite esta forza imparábel. Mulleres
empoderadas que, ao longo dos anos, se enfrontaron á máquina do poder
estabelecido coas armas da xustiza social, da igualdade, da construción masiva para
transforma a realidade e conseguir deste xeito un país mellor, e, pólo tanto, un mundo
mellor.
Dirección
• Isabel Risco e Fran Rei

Produción
•
•

Culturactiva S. Coop. Galega
Maquinaria Pesada

Datas
25/11 no Concello de Fene, ás 19:30h, na Casa da Cultura de Fene
11/12 no Concello de Melide, ás 20h, no Auditorio de Melide
02/03 no Concello de Boimorto, ás 11:30h, na Casa da Cultura
19/03 no Concello de A Pobra do Caramiñal, ás 20h, no Teatro Cine ELMA
20/03 no Concello de Dodro, ás 19h, na Salón de actos
Espectáculo: DÚAS NENAS MOI VALENTES

Sinopse
Dúas nenas moi moi valentes é a historia de dúas nenas que nunha noite de festa de
pixamas, descobren un libro secreto cheo de historias fascinantes con mulleres coma
protagonistas.
Nesta historia e no mundo real, as nenas deberían ter a posibilidade de soñar e facer o
que elas queiran.
Produción
•

Trémola Teatro

Datas
3/11 no Concello de Camariñas, ás 11:30h, no CEIP O Areal
18/11 no Concello de Coirós, ás 16:30h, no Centro Social

20 /11 no Concello de Trazo, ás 11:30h, na Casa Amarela
25 /11 no Concello de Laracha, ás 18:00h,na Casa da Cultura
11/12 no Concello de Cabanas, ás 12:00h, na Sala de plenos
Espectáculo: SOÑANDO INVENTEI.

Sinopse
Soñando inventei é un espectáculo musical no que a través da escolla de cancións se
traballa o tema da diversidade e a igualdade de xénero. As cancións que se
interpretan forman parte do libro disco “Fantasía coas palabras” publicado pola
editorial Galaxia. Con esta aventura emprenderemos unha viaxe emocional ao centro
dos soños, unha proposta onírica e valente que mestura música e poesía para nos
falar de personaxes femininas que soñan con sentirse en paz e liberar os seus
segredos, personaxes que non queren ser xulgadas polo seu aspecto ou identidade,
libres para ser elas mesmas e chegar a tocar a lúa.
Dirección
• Música: Jorge Juncal
• Voz e interpretación: María Faltri
Produción
• Urdime
Datas
18/11 no Concello de Brión, ás 10h, na Escola de Educación Infantil dos Ánxeles
20/11 no Concello de Rois, ás 18h, no Edificio multiusos
26 /11 no Concello de Zas, ás 10h, no CPI de Zas

26 /12 no Concello de San Sadurniño, ás 18h, na Casa da Cultura
As Pontes- pendente de confirma
Espectáculo: CRÓNICA DUNHA HETEROSEXUAL INSATISFEITA

Sinopse
Unha muller normal, desas que saben que non aparecerán xamais en ningún libro de
historia, descobre case por accidente que se está a facer vella, e que se non muda
algunha cousa vai morrer conxelada. Decide entón, concretar unha das súas fantasías
e convidarnos para que sexamos testemuñas do seu gran momento. Esta será en
principio, a reconstrución dunha viaxe cara a dentro, para reoñecer cales son os seus
desexos e as súas motivacións nunha etapa de balances vitais; pero logo verémola
transformarse, como unha eiruga que despois dun tempo no seu casulo renace
bolboreta e se bota a voar, espléndida, por primeira vez.
Dirección
•

Maria Angeles Iglesias

Produción
•

Verdeveras expresións artísticas

Datas
20/11 no Concello de Oroso, ás 21h, no Centro Cultural Casas Novoa
21/11 no Concello de Teo, ás 19 h, no Auditorio Constante Liste
3/12 no Concello de Cee, ás 20.30h, na Casa da Cultura. Anulado
4/12 no Concello de Malpica, ás 20.30h, no Auditorio do Centro Cívico
10/12 no Concello de Betanzos, ás 20 h, na Aula Municipal de Cultura

Espectáculo: PLANETA LGTBI

Sinopse
O Planeta M’BURRO é (como o nome ben di) moi aburrido. Alí todo é monótono, todo
o mundo viste igual, as comidas saben todas ao mesmo, as familias teñen sempre os
mesmos compoñentes, ...
Cando un M’burrido ven de expedición intergaláctica ó noso Planeta Terra, observa
que aquí nos gusta moito a diversidade, ... e o máis curioso, as familias non son todas
idénticas: Hai familias cunha nai e un pai, familias con dúas nais, con dous pais,
familias monoparentais, ...
O que nun comezo lle parece ao estrano ET desorden e caos acaba convertíndose en
riqueza cultural e sensación de fresca liberdade que lle leva a reprantexarse todo o
que sempre deu por feito.
Dirección
• Felipe Díaz-Caxoto
Produción
• A trastenda dos contos
Datas
19/11 no Concello de Ares, ás 18h, na Biblioteca Municipal
1/12 no Concello de Moeche, en horario escolar, no CEIP San Ramón
2/12 no Concello de Rianxo, ás 18h, no Auditorio Municipal
11/12 na Mancomunicade de Ordes, ás 11h, no Museo do Traxe Juan José Linares
29/1 no Concello de Arzúa, ás 18h, no Multiusos Terra do Queixo

