12 DOCES DO OUTONO é unha programación familiar pensada para os Centros
socioculturais de Santiago de Compostela. Nela apóstase por unir unha serie de
propostas de artes escénicas cunha parte vinculada á repostería de produtos do
outono, sendo esta última a que lle outorga entidade e unidade á programación.
ESPECTÁCULOS
As actividades desenvolveranse os domingos 13, 20, 27 de novembro
e 4 de decembro en horario de mañá (12:30h) e tarde (18:00h) en doce
centros socioculturais seleccionados dende a Concellería de Acción cultural.
En cada un destes CSC terá lugar, pois, un espectáculo destinado a un público
familiar cos obxectivos de dinamizar estes espazos en tempo de outono a
través de propostas de calidade así como de dar a coñecer á poboación
compostelana a gran cantidade de espazos culturais dos que dispón o
Concello e non se reducen ao centro da cidade senón que chegan tamén a
zonas do rural tan fermosas como Marrozos, Laraño, A Rocha ou A Gracia.
Os ‘12 doces do outono’ son, pois, unha oportunidade marabillosa para gozar de
bos espectáculos en familia ao tempo que coñecemos o noso entorno.
REPOSTERÍA
No tocante á parte gastronómica, a coordinación da elaboración dos doces correrá
a cargo dos propios CSC. Na maioría deles aproveitarase as instalacións das que
dispoñen para desenvolver un obradoiro, involucrando nel ás veciñas e veciños do lugar.
Cabaza, marmelo, castañas, peras... o outono regálanos numerosos e
riquísimos produtos que poden ser os ingredientes estrela para a elaboración
dos doces realizados, mais a elección das receitas será totalmente libre.
Grazas a isto cada domingo, ao remate das actuacións, os asistentes terán un doce
para degustar mentres comparten impresións sobre os espectáculos.

Teatro dos Ghazafelhos - “Acuario”
Domingo 13 de novembro, ás 12.30h - CSC de Fontiñas
”Acuario” é teatro baseado no libro de poemas de María Canosa que leva o mesmo título. O seu obxectivo
é que a xente miúda da casa se achegue á poesía en lingua galega á vez que aprende os nomes dos peixes
e descobre a riqueza biolóxica (e gastronómica) do noso litoral.
Todo isto faise dun xeito ameno e divertido grazas á presenza dos vistosos monicreques, dos actores que
lle imprimen o humor e dinamismo á actividade, da música e dunha escenografía a “mar de atractiva”.
Acuario é un conxunto de versos doados e musicais que en ningún momento esquecen o seu propósito
didáctico: amosar a maxia do noso patrimonio lingüístico... e mariño
Os xeniais Ghazafelhos unha vez máis serán quen de que o mar, e os seus habitantes se acheguen a nos
co humor delirante ó que nos teñen acostumadas.

Teatro Babaluva – “Tita”
Domingo 13 de novembro, ás 18.00h - CSC de Conxo
Tita é un espectáculo sobre a intelixencia emocional, con dúas actrices e manipuladoras de monicreques
e obxectos, dirixida a un público infantil.
TITA viaxa cara o seu interior compartindo con nós a súa aprendizaxe ata ser quen de distinguir as súas
emocións ollándoas cara a cara e sabendo o que lle queren dicir.
TITA e mais nós, precisamos saber como xestionar o medo, a tristura ou a ira, para que pouco a pouco,
gocemos dunha harmonía emocional.

Trompicallo - “Jiñol”
Domingo 13 de novembro, ás 18.00h - LSC de Amio
Jiñol, Rosalía, o Sr. Bulú e o Policía ven alterada a súa vida pola inesperada chegada dun paquete que
contén nada máis e nada menos cun crocodrilo.
Este é o arranque dunha historia dinámica e divertida, contada con títeres de luvas, na que as distintas
situacións da obra xiran arredor do comportamento que os títeres teñen co intruso.
A evolución deste conto desembocará nun inesperado final.
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Gloria e Magín - “O caderno dos afectos”
Domingo 20 de novembro, ás 12.30h - CSC do Castiñeiriño
Gloria Mosquera e Magín Blanco xúntanse neste novo espectáculo para facer un repaso polas súas cancións
máis recoñecidas polo público infantil, ás que tamén engadirán pezas das súas producións máis recentes.
Pódese dicir que Mamá Cabra é o grupo pioneiro da música infantil en galego. Creouse no ano 2000 e xa
teñen publicados numerosos discos e libros que están en todos os coles galegos e que son coñecidos por
todaa cativada. Gloria Mosquera non só é a voz de Mamá Cabra senón que tamén é a creadora do grupo
e a compositora de moitas das cancións.
Magín Blanco é un cantante, compositor e guitarrista galego a quen lle debemos o coñecido espectáculo
“A nena e o grilo”, no cal se combinan teatro e música. Antes de adicarse ao mundo da música infantil
Magín Blanco xa publicara varios discos tanto co seu grupo La Rosa como en solitario. Tamén é colaborador
de María Fumaça.
Así pois, neste espectáculo xuntamos a dous dos maiores referentes da música infantil galega, moi ben
queridos e seguidos polo público miúdo.

Cía. Traspediante (en colaboración con Pistacatro)
“Up2Down”
Domingo 20 de novembro, ás 18.00h - CSC Santa Marta
Dúas bailarinas e dous cables de funambulismo.
“Up2Down” é un espectáculo de danza-circo contemporáneo no que o humor e a danza interactúan cunha
disciplina circense nova en Galicia: o funambulismo, creando un universo singular.
As bailarinas Marta Alonso & Paula Quintas interpretan a dúas personaxes definidas polo seu estatus
antagónico: a alta e a baixa; A funambulista – etérea e ideal, e A payasa -terreal e mundana. Xunto a elas
o espectador percorrerá unha viaxe emocional a través dos seus desexos e aspiracións ata que acaden un
punto de encontro; o equilibrio.

Fantoches Baj - “Tío miseria”
Domingo 20 de novembro, ás 18.00h - LSC da Gracia
Un chef de cociña metido a titiriteiro cumpre unha promesa que lle fixo ao inmortal Tío Miseria e vainos
contar con un humor delirante a súa historia a cambio da receita da compota de pera.
A historia, creada a partir dos contos populares “O Ferreiro e o Diaño” e “A Pereira da Tía Miseria”, é unha
a fábula na que un ferreiro chamado Tío Miseria se alimenta unicamente cos froitos da súa pereira.
As personaxes son utensilios de cociña de uso cotiá: culleres, pomos, garfos, expremedores de madeira,
macicos dos allos, táboas de cortar... Todos eles xuntados coa técnica do collage crean ó Tío Miseria,
A Lucifer, Belzebú, Lilith, un avogado, un médico.... unha chea de personaxes que nos descubrirán a
sentenza final que toda fábula ten.
O Tío Miseria é un ferreiro pobre cuxas únicas propiedades son unha bigornia, unha pereira e unha caixa
dos mistos. Un día, Xesucristo, ante a súa bondade, ofrécelle o paraíso eterno e o Tío Miseria rexéitao
pedindo tres desexos absurdos. Estes tres desexos aparentemente inútis vanlle servir para vencer e prender
ao demo na súa caixa dos mistos eliminando así o mal do mundo.
Por verse obrigado a ceibar ao demo, o Miseria morre de pena, pero ao non ser admitido no inferno, por
terlle petado ao demo, nin no ceo, por ter rexeitado o paraíso, vaga desde aquela sen descanso polo
mundo ata que exista realmente a xustiza.

Fátima Villamel – “Tirar do fío” (contos signados)
Domingo 27 de novembro, ás 12.30h - LSC da Rocha
TIRANDO DO FÍO é unha invitación a descubrir as historias que están nas nosas mans, nas orellas, nos
beizos, no ar, nos libros, a viaxar a lugares remotos, a confiar, a divertirse, a xogar...
Atréveste a tirar do fío?

Mariza Basso - “ O sitio dos obxectos”
Domingo 27 de novembro, ás 18.00h - CSC de Marrozos
Nace o sol e o galo canta a súa alegre canción matutina. Luvas, garfos, espremedores de froitas, escorredores
de arroz e outros instrumentos e utensilios domésticos transfórmanse en divertidos personaxes rurais:
a galiña, a vaca, o pato, o pavo, os porcos e outros animais protagonizan cómicas situacións. Flashes
fotográficos retratan fortes relámpagos, traveseiros manipulados fan a danza das nubes anunciando o
temporal que fará brotar o encantado sitio dos obxectos.
Solitario, o granxiero só ten os animais do seu sitio como compañeiros: o cabalo que se nega a puxar do
carro, o can Tato que se lanza sobre o seu dono, os paxaron que comen as sementes, a lagarta que come
a plantación... ao final de tantas disputas e emocionantes conflitos, home e natureza viven en harmonía.

Talía Teatro – “Rosa Caramelo”
Domingo 27 de novembro, ás 18.00h - CSC de Laraño
Illada nun xardín, Margarita é a única elefanta do grupo que non consigue que a súa pel sexa de color rosa
caramelo. Cando os seus pais desisten desa idea descubrirá o significado da liberdade, e abrirá o camiño
da igualdade para as súas compañeiras.
Un espectáculo para nenas e nenos onde se lle dá a volta a roles e estereotipos de xénero.
Nesta montaxe composta de catro historias nas que combinamos a palabra e a música en directo, trataremos
de crear unha atmosfera adecuada para desmontar unha serie de ideas impostas e simplificadas, pero
fortemente asumidas, sobre actitudes e aptitudes das mulleres e dos homes.

Percubebés - “Veu por aquí e marchou por alá”
Domingo 4 de decembro, ás 12.00 e ás 13.00h - CSC do Ensanche
(Inscrición previa a través do propio centro)
Alimentar e desenvolver o ritmo que todos levamos dentro é fundamental para medrar a nosa capacidade
neuronal, axudando á psicomotricidade e coordinación. Isto axudaranos a outras moitas facetas que nos
imos atopar ao longo das nosas vidas, ademais de servirnos como inicio a calquera outra faceta artística,
musical ou escénica. Axuda a liberar tensións, alimenta a concentración dos máis pequenos e adultos, e
desenvolve a capacidade auditiva e creativa, o sentido do tempo e os reflexos, ademais de adentrarnos na
nosa cultura musical. E por que non comezar desde idade temperá?
Neste espectáculo relacionarémonos cos bebes a través da música tradicional, empregando os instrumentos
da nosa cultura que mellor se adapten a esta idade e xogaremos cos diferentes timbres dos instrumentos,
así como coas dinámicas, ritmos e estruturas harmónicas. Escoitarán así os diferentes timbres, dinámicas e
demais, desenvolvendo deste xeito a capacidade auditiva dos bebés
Poñéremolos en contacto físico cos instrumentos de percusión miúda como poden ser ovos, maracas...
para que eles sós os poidan coller e experimenten co son, desenvolvendo a capacidade creativa e a
coordinación.
Facemos exercicios de coordinación de mans e xogos de movemento para desenvolver a coordinación
motriz necesaria para ir interiorizando o pulso
Cos instrumentos de percusión faremos ritmos sinxelos para introducilos no sentido do tempo e os reflexos.
Utilizaremos cantos e arrolos para que experimenten as sensacións e vibracións que se producen ao cantar,
desenvolvendo a capacidade expresiva e creativa.
Faremos algunha danza para que desenvolvan a capacidade de movemento, ben por eles mesmos ou
desde o colo dos seus pais

Can Cun Quinqué (obradoiro de danza)
Domingo 4 de decembro, ás 18.00h - CSC de Vite
Mediante a danza e as artes escénicas propoñemos un espazo para compartir e desfrutar en familia.
Traballaremos as cualidades de movemento e o entorno creativo da danza, potenciando esta como
ferramenta de cohesión social e familiar.
Traballaremos cos elementos naturais: terra, auga e aire. Con este tres elementos construiremos entre
todos unha coreográfica onde a familia enteira experimentará o conxunto de pasos de cara á creación
artística. Cada grupo traballará un elemento e a construción dunha frase de movemento coas cualidades e
os niveis propios dese elemento. Os grupos únense e intercambian frases construidas, dando importancia
á explicación das condicións da súa elaboración.
Finalmente un único grupo que danza todos os elementos interrelacionados, pola mediación dos
coreógrafos condutores. Así pois, acabaremos desfrutando todos da execución desta danza creada por
todos.

Chus Álvarez - “Continentes”
Domingo 4 de decembro, ás 18.00h - CSC de Lavacolla
Contos do mundo.
Viaxes que lembran historias e xente.
Recordos, palabras, e un conto por cada continente.
Chus Álvarez actúa en varias compañías teatrais profesionais (Casahamlet, Galitoon, Trifulca) e tamén ten a
súa propia compañía, Teatro da Semente, especializada no público infantil. Asimesmo, traballa como actriz
de microteatro en diversas montaxes e salas de Galicia e tamén en series da TVG como “Pazo de familia”
ou “Matalobos”.
Ten dirixido máis de 20 montaxes teatrais e actualmente co-dirixe as montaxes profesionais da compañía
Teatro da semente, da cal é co-fundadora, e dos seus propios espectáculos de narración oral.
Chus Álvarez tamén é mestra de teatro e traballou como coordinadora da programación de concertos
didácticos da Orquesta Sinfónica de Galicia e da programación teatral infantil da coruñesa sala LaTuerka27
durante os tres anos da súa existencia. Actualmente é a programadora de Teatro Mínimo no espacio NO
IMPORTA, tamén na Coruña.Recientemente cofundou na Coruña o espazo artístico La Quinta del Arte.

