
O Salón Teatro de Santiago de Compostela será o escenario  
no que se estreen dúas coproducións do Centro Dramático  
Galego (CDG) para a actual temporada: Super8, da compañía Voadora, 
que se representará do 9 ao 11 de abril; e dous meses despois,  
os días 12 e 13 de xuño, a montaxe de Sapristi Teatro titulada  
Por que se coce o meniño nas fabas? Ambos os dous espectáculos 
forman parte do plano de coproducións do CDG mediante o que,  
ademais dunha achega económica da AGADIC (Axencia Galega  
das Industrias Culturais), as dúas compañías privadas disfrutarán  
de varios días de residencia técnica no Salón Teatro, previos  
a cadansúa estrea.

ESTRÉANSE NO SALÓN  
TEATRO AS COPRODUCIÓNS  
DO CDG “SUPER8” E  
”POR QUE O MENIÑO  
SE COCE NAS FABAS?”
A prOpOSTA De VOADOrA, que reflexIOnA SObre  
O CIne COmO meTáfOrA DA memOrIA, repreSenTArASe  
DO 9 AO 11 De AbrIl

SAprISTI TeATrO AmOSArá en xuñO A mOnTAxe  
DIrIxIDA pOr rOberTO leAl A pArTIr De TexTOS  
DA rOmAneSA AGlAjA VeTerAnyI

e-scena é unha 
publicación mensual 
de distribución electrónica.

edita: Axencia Galega das 
Industrias Culturais (AGADIC)

Contidos: área de Comunicación

Deseño gráfico: uqui/Cebra

fotografías: Arquivo AGADIC /  
Carlos Celes (foto de portada)
D.l.: C-826-06

navega por e_scena pinchando nas  
frechas, no índice e nos enderezos web
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en pOrTADA

ESTRÉANSE  
NO SALÓN TEATRO  
AS COPRODUCIÓNS  
DO CDG “SUPER8”  
E ”POR QUE O MENIÑO  
SE COCE NAS FABAS?”

O resultado é  
“un espectáculo sobre  
a paixón pola vida,  
un espazo amplo para  
o libre e o inesperado”

vén da páx. anterior

Super8 é a segunda entrega da triloxía 
Lugares Comúns e terceiro traballo co 
que comparece a plataforma Voadora, 
unha compañía galega con vínculos en 
portugal na que os seus integrantes 
–todos eles de pouco máis de trinta 
anos de idade– combinan a asunción 
das responsabilidades interpretativas 
coas de todo tipo de creación artística 
que implica a montaxe. Así, a dirección 
e dramaturxia de marta pazos, o espa-
zo escénico de Sandra Varela, a música 
orixinal de josé Díaz e Hugo Torres, a 
iluminación de baltasar patiño, o es-
tilismo de fany bell e a coreografía de 
uxía p. Vaello serven ao traballo acto-
ral dun elenco composto nesta ocasión 
por josé Díaz, uxía p. Vaello, marta 
pazos, Hugo Torres e Sergio Zearreta.

 Lugares Comúns refírese aos espazos 
–reais e imaxinarios– que compartimos 
e a como estes puntos de encontro 
inflúen na procura da identidade do 

individuo contemporáneo. A triloxía 
explora tres eixes temáticos diferentes 
(o fracaso, a memoria e o paraíso) 
relacionados co tempo (o presente, o 
pasado e o futuro).

Formato de comedia musical 

no caso de Super8 abórdase, nun for-
mato de comedia musical, o cine como 
metáfora da memoria e a memoria 
como teatro do vivido. O resultado, 
segundo os seus protagonistas, é “un 
espectáculo sobre a paixón pola vida, 
un espazo amplo para o libre e o ines-
perado”. “poñamos –explican– que a 
memoria é o cuarto no que almacena-
mos todas as vellas películas que fomos 
compilando ao longo da vida. nos seus 
andeis amoréanse latas e máis latas de 
celuloide, e cada unha delas encerra 
un recordo noso: lembranzas diáfanas, 
episodios para revivir centos de veces, 
outros que máis vale esquecer, falsos 
relatos…”. “Somos directores deste fil-
me amateur que é a nosa propia vida”, 
conclúen.  

Tras a preestrea que realizaron en de-
cembro pasado no fInTA-Teatro Acert 
(portugal), Voadora ocupará o Salón 
Teatro do 5 ao 11 de abril: os primeiros 
catro días como residentes en ensaios, 
o venres 9 para a estrea e outras dúas 
funcións para o público o sábado 10 ás 
20:30 h e o domingo 11 ás 18:00 h.

pola súa banda, Sapristi Teatro pre-
senta en Por que o meniño se coce 
nas fabas? a súa versión da novela da 
autora romanesa Aglaja Veteranyi (bu-
carest, 1962-Zürich, 2002) Warum das 
kind in der polenta kocht?, publicada en 
Stuttgart en 1999.  Con adaptación de 

quico Cadaval e dirección de roberto 
leal, nuria Sanz acomete unha intensa 
interpretación xunto a nacho Sanz, 
quen ademais de actuar como músico 
en escena é autor do espazo sonoro 
que envolve toda a representación. 
Tamén participan na montaxe baltasar 
patiño como deseñador de iluminación 
e marta pazos como deseñadora de 
espazo escénico e vestiario.

O mundo a través dunha nena 

A novela orixinal é a historia dunha 
pequena exiliada do comunismo  
romanés, que leva unha vida circense 
ambulante arredor de europa e áfrica. 
escrita a modo de diario, relata o día 
a día na caravana, nos hoteis e nunha 
residencia para contar, cun trasfondo 
tan cruento como verdadeiro, a visión 
do mundo da protagonista.

no espectáculo, nuria Sanz sitúase 
no escenario para contar como Aglaja 
se suicidou o 3 de febreiro de 2002. 
Aparece como ela mesma, como unha 

actriz que nos vai dar unha informa-
ción pero, por arte de maxia –a mesma 
maxia que presidirá toda a obra de 
teatro– convértese na propia Aglaja 
contando a súa historia real. Ao tempo, 
a escenografía, que muda para trans-
formarse nunha pista central cunha 
bancanda a modo de grada, sitúa ao 
espectador nun punto de vista non 
determinado dun circo. A partir de aquí 
establécese un xogo interpretativo en-
tre a actriz e o seu personaxe, de modo 
que se sucede a representación de 
imaxes sacadas da memoria e do maxín 
da cativa: Aglaja vella, Aglaja morta, 
Aglaja meniña, súa nai colgándose dos 
cabelos ou seu pai facendo de paiaso.

Por que o meniño se coce nas fabas? 
estrearase o sábado 12 de xuño e repe-
tirá función o domingo 13. A compañía 
estará no Salón Teatro xa desde o luns 
7 de xuño como residente.  

+info en www.centrodramatico.org, 
www.voadora.es 
e www.latiamardalina.comSuper 8

Imaxe promocional de Por que o meniño se coce nas fabas?
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axudas

A AGADIC DISPÓN 
2.290.000 EUROS PARA  
AS AXUDAS DE 2010 ÁS 
INDUSTRIAS CULTURAIS 

A Axencia Galega das Industrias 
Culturais (AGADIC) destina 
un importe global máximo de 
2.290.000 euros á súa con-
vocatoria anual de axudas ás 
industrias culturais galegas, 
que en 2010 incorpora unha 
sétima liña de apoio dirixida á 
mellora técnica dos estudios de 
gravación. entre as novidades 
deste ano, cómpre destacar así 
mesmo a nova clasificación das 
subvencións á actividade escé-
nica en función do formato dos 
espectáculos, no canto de por 
xéneros artísticos, ademais da 
referencia específica á produ-
ción de traballos discográficos.

A convocatoria publicada o 
31 de marzo no Diario Oficial 
de Galicia (DOG) complétase 
con outras catro modalidades: 
programa Crédito-Cultura, 
distribución, salas de teatro e 
artes escénicas de titularidade 
privada e asociacionismo profe-
sional no ámbito das industrias 
culturais.

A maior dotación económica 
(1.450.000 euros) corresponde 
á liña de apoio á actividade es-
cénica (mod. A), na que se insi-
ren sete subcategorías referidas 
a empresas de nova creación, á 
produción de espectáculos de 
pequeno formato, de mediano 
formato e de gran formato, á 
produción de espectáculos de 

novas tendencias, contemporá-
neos ou de autor, á continuida-
de da actividade das compañías 
inseridas nas submodalidades 
precedentes e á continuidade 
de compañías residentes. 

Tipos de formato

neste apartado, a principal 
modificación refírese ao criterio 
clasificador das producións 
subvencionables, de xeito que 
a anterior categorización canto 
á xénero escénico (teatro, dan-
za, maxia) é substituída polas 
novas modalidades relativas ao 
tamaño dos espectáculos: de 
pequeno formato (cun máximo 
de tres actores, actores-mani-
puladores, bailaríns ou músicos 
en escena), de mediano forma-
to (entre catro e sete) e de gran 
formato (máis de sete). Outros 
dos axustes teñen que ver co 
desglose das axudas á nova 
creación en dúas categorías 
diferenciadas –dunha banda, 
ás empresas de nova creación 
nas que xa non se ten en conta 
a idade máxima dos seus inte-
grantes e doutra, aos espectá-
culos de novas tendencias–, así 
como co apoio á consolidación 
das compañías residentes que 
o ano pasado resultaron bene-
ficiarias das primeiras axudas a 
este tipo de formacións.

+ info en www.agadic.info

dramaturxia

CONVOCADA A EDICIÓN 
2010 DOS PREMIOS DE  
LITERATURA DRAMÁTICA  
DA AGADIC

A AGADIC convocou a edición 
2010 dos seus tres premios  
literarios no eido dramático  
–xIx álvaro Cunqueiro para 
Textos Teatrais, V manuel maría 
de literatura Dramática Infantil 
e VIII premio barriga Verde de 
Textos para Teatro de monicre-
ques (modalidades de público 
infantil e adulto)–, para os 
que mantén aberto o prazo de 
admisión de orixinais até o 11 
de xuño. 

Cada un dos galardóns e moda-
lidades conta cunha dotación 
económica de 6.000 euros, 
ademais de contemplar a posi-
bilidade de que as obras sexan 
publicadas dentro das colec-
cións dramáticas que a AGADIC 
coedita con distintas empresas 
galegas.

poderán optar a estes premios, 
que comparten como obxectivo 
o estímulo da creación litera-
ria no eido dramático, textos 
teatrais inéditos escritos en 
galego e non representados nin 
premiados noutros certames. 
Tal e como establecen as bases 

publicadas no Diario Oficial de 
Galicia, o tema e a extensión 
poderán ser libres, aínda que 
deberán ter en conta o principio 
de duración normal dun espec-
táculo teatral, de xeito que non 
serán admitidas as obras de 
teatro breve. no caso do álvaro 
Cunqueiro e do manuel maría, 
quedarán igualmente excluídos 
os textos para teatro de moni-
creques.

O xurado, integrado por seis 
persoas de recoñecido prestixio 
no ámbito literario e escénico 
(dous expertos en literatura 
dramática, dous elixidos entre 
escritores, dramaturgos, au-
tores e adaptadores, e outros 
dous entre directores de escena 
e outros oficios teatrais) dará a 
coñecer o seu ditame antes do 
1 de novembro. para tomar a 
súa decisión, valorará aspectos 
que teñen que ver coa calidade 
literaria e dramática, a viabili-
dade escénica, a especificidade 
de cada premio e o coidado da 
lingua.

+ info en www.agadic.info

MODALIDADES DE AXUDAS  
E IMPORTES MÁXIMOS ASIGNADOS

A. Subvencións á actividade escénica  1.450.000 euros
A.1. Subvencións a empresas de nova creación

A.2. Subvencións á produción de espectáculos  
 de pequeno formato

A.3. Subvencións á produción de espectáculos  
 de mediano formato

A.4. Subvencións á produción de espectáculos de gran formato

A.5. Subvencións á produción de espectáculos de novas  
 tendencias, contemporáneos ou de autor

A.6. Subvencións á continuidade a compañías  
 das modalidades A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5

A.7. Subvencións á continuidade de compañías residentes

B. Programa Crédito-Cultura  40.000 euros

C. Subvencións á produción e promoción de traballos  
discográficos  110.000 euros

D. Subvencións á distribución  380.000 euros
D.1. Subvencións á distribución exterior

D.2. Subvencións para a asistencia a feiras e outras  
 plataformas de distribución

D.3. Subvencións á distribución de espectáculos en feira

E. Subvencións a salas de teatro e artes escénicas  
de titularidade privada  160.000 euros

F. Subvencións para o asociacionismo profesional no ámbito  
das industrias culturais  100.000 euros

G. Subvencións á mellora técnica de estudios  
de gravación  50.000 euros
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formación

A AGADIC RELANZA  
O PROGRAMA CREATIVA  
CUNHA COLABORACIÓN  
CO FESTIVAL PLAY-DOC

A Axencia Galega das Industrias Cultu-
rais iniciou o programa CreATIVA para 
2010 mediante unha colaboración co 
festival play-Doc de Tui para o desen-
volvemento dun taller-seminario para 
novos realizadores e outras actividades 
conxuntas de difusión da industria 
audiovisual de Galicia e do norte de 
portugal. 

baixo o título O retrato filmado #02 o 
retrato memoria, o obradoiro, que se 
celebrou do 18 ao 21 de marzo, centrou 
a participación de CreATIVA no certa-
me internacional de cine documental 
tudense, dentro do que se levaron a 
cabo, ademais, outras accións conxun-
tas, tales como un concerto a cargo da 
banda lisboeta batida, a incorporación 
de Darío Silva Oliveira –director do 
prestixioso festival Internacional de 
Curtas de Vila do Conde– ao xurado 
internacional ou a proxección da  
película Luanda, a fábrica da música, 
da portuguesa Inés Gonçalves e  
Kiluanje liberdade.

A través de CreATIVA, a AGADIC e a 
Direccão regional de Cultura do norte 
(do ministèrio de Cultura de portugal) 

levan adiante un programa cultural 
interdisciplinar iniciado en decembro 
de 2009 con catro foros de debate e 
intercambio (sobre artes escénicas, 
audiovisual, música e produto gráfico) 
celebrados en Vigo. Co financiamento a 
cargo de fondos feDer da unión euro-
pea, o proxecto avanzará no presente 
ano na súa efectividade integradora 
e de creación de sinerxías de traballo 
común entre as poboacións asentadas 
a ambas beiras do miño.

A incursión de CreATIVA no próximo 
festival de Cans (O porriño); o I foro 
Galego-portugués de Clown e novo 
Circo, que terá lugar na estrada; a 
exposición Camiño Sonoro, que se 
amosará en Ourense; varias accións de 
danza nas rúas de pontevedra, a visita 
de axentes culturais galegos a distintos 
espazos escénicos de referencia do 
norte de portugal, ou unha nova edi-
ción dos foros empresariais sectoriais 
son algunhas das iniciativas previstas 
pola AGADIC para os vindeiros meses 
dentro deste programa.

+info en www.creativacultural.com 
e www.play-doc.com

nacións unidas proclamou 2010 Ano 
Internacional do Achegamento das 
Culturas e designou á uneSCO como 
organismo principal nesta celebración, 
tendo en conta a súa experiencia ao 
longo de máis de 60 años na promoción 
do intercambio do coñecemento  e da 
comprensión entre os pobos. 

Irina bokova, nova directora xeral da 
uneSCO, propuxo unha visión univer-
sal, denominada “novo humanismo”, 
unha visión aberta a toda a comuni-
dade humana, para dar unha resposta 
humanista á globalización e á crise 
cara á  salvagarda da cohesión social e 
á preservación da paz.

A Danza, por ser unha parte central de 
toda cultura, constitúe o medio ideal 
para reunir personas e culturas de di-
ferentes países. Os festivais promoven 
na maneira máis vívida o coñecemento 
recíproco e o respecto á diversidade, 
sendo centos de millóns as personas 
que, a nivel internacional, asisten a 
festivais de danza cada ano. Os mes-

29 DE ABRIL 
DÍA MUNDIAL DA DANZA

A comunidade coreográfica internacional e os afeccionados ao baile 
conmemoran o Día Internacional da Danza cada 29 de abril, data 
do aniversario de Jean-Georges Noverre (1727-1810), considerado o 
fundador do ballet moderno. Coincidindo con esta celebración, ins-
taurada en 1982, o Consello Internacional da Danza (CID) –organis-
mo integrado na UNESCO– distribúe en 200 países dúas mensaxes: a 
institucional, que asina o seu presidente, Alkis Raftis; e outra escrita 
por un profesional do sector, responsabilidade que este ano recaeu no 
bailarín e coreógrafo arxentino Julio Bocca.

+info en www.cid-unesco.org e http://iti-worldwide.org
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tres que imparten clases en países 
estranxeiros tenden así unhas pontes 
inmediatas de comprensión cimenta-
das nos corpos dos bailaríns, sendo 
decenas de miles os mestres de danza 
que cada ano cruzan as fronteiras na-
cionais para ensinar. Os congresos e 
as conferencias abertas ofrecen unha 
valiosa oportunidade para presentar 
o seu traballo a unha audiencia com-
posta dos seus iguais; son ducias os 
encontros internacionais anuais que 
reúnen investigadores, historiadores e 
críticos de danza.

fóra dos festivais, as clases e as confe-
rencias, simplemente ver en televisión 
a danza dun país estranxeiro, ofrece a 
imaxe máis vistosa, atractiva e convin-
cente dun grupo distinto. 

para representar graficamente a diver-
sidade cultural, para un achegamento 
das culturas enraizado nos corpos 
humáns, non existe mellor medio que 
a Danza. 

Dr. Alkis raftis 

A Danza é disciplina, é traballo, é 
ensinanza, é comunicación. Con ela 
aforrámonos palabras que se cadra 
outras persoas non entenderían 
e, así e todo, creamos un idioma 
universal que nos é familiar a todos. 
procúranos pracer, fainos libres, e 
consólanos aos humanos da impo-
sibilidade de voar como os paxaros, 
achegándonos un pouco ao ceo, ao 
sagrado, ao infinito.

Velaquí unha arte sublime, diferen-
te cada vez, que se asemella tanto 
a facer o amor, que ao rematar cada 
representación quédanos latexando 
forte o corazón e agardando con 
ilusión a vindeira vez.

julio bocca
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CenTrO 
COreOGráfICO 
GAleGO [CCG]

O CCG ORGANIZA A  
CONFERENCIA “A LECTURA  
E A DANZA”, A CARGO  
DE MARÍA DOLORES FOJÓN

O Salón Teatro de Santiago acolle o 
próximo 22 de abril ás 19:30 horas 
a conferencia titulada “A lectura e a 
Danza”, a cargo da coreógrafa e mestra 
maría Dolores fojón polanco. Organi-
zada polo Centro Coreográfico Galego 
(CCG), a actividade pretende  achegar 
unha visión da danza a través da litera-
tura e preséntase como xeito de aunar 
as celebracións este mes do Día Inter-
nacional do libro (23 de abril) e do Día 
Internacional da Danza (29 de abril).

á conferencia, de entrada libre até 
completar a capacidade do teatro, 
seguerá un coloquio cos asistentes 
no que tamén participará a profesora 
do CCG pilar peña: farase mención 
ademais á colección editorial Corpo de 
letra, participada pola AGADIC, dentro 
da que xa se publicaron os volumes O 
esgotamento da danza e Arquitecturas 
da mirada e se está a preparar o que 
levará por título Facer historia.

fojón defenderá a necesidade de abor-
dar conxuntamente danza e literatura, 
a través dun repaso ameno polos pen-
sadores e escritores que, ao longo  
dos séculos, deixaron a súa reflexión  
sobre a actividade creativa e, concreta-
mente, a coreográfica: platón, Aristó-
teles, Cicerón, rousseau, Kant, Schi-
ller, Schopenhauer, nietzsche, Witt-
genstein, leonardo da Vinci, Shakes-
peare, Descartes, molière, Stendhal, T. 
Gautier, Tolstoi... realizará tamén un 
breve percorrido pola historia da danza 
en Grecia, roma, Idade media, renace-
mento e Idade moderna, romanticis-
mo, Academicismo, Danza moderna 
Americana e Danza moderna europea. 

A chamada “literatura bailada” será 
outro dos apectos que trasladará ao 
público, desde a traxedia grega até 
lewis Carrol e os nosos contemporá-
neos, pasando por Shakespeare e Cer-
vantes.

maría Dolores fojón polanco (león, 
1960) estuda dende 1967 ballet clásico, 
clásico español e folclore na súa cidade 
natal. en 1977 trasládase a Santiago de 
Compostela onde, baixo a dirección de 
linda morrison (americana formada na 
juliard School of new york), continúa 
co estudo de ballet clásico, moderno e 
jazz e realiza cursos de flamenco e es-
cola boleira, danza antiga renacentista 
e barroca, danza afro-haitiana, bailes 
de salón, contact improvisation, técni-
cas corporais para a danza, etc. Com-
pleta a súa formación no laban Center 
de londres e na escola Cubana de 
ballet. Obtén o rexistro como profesora 
da royal Academy of Dance of london 
onde completa os estudos até conse-
guir a categoría de Teacher Diploma. 
Desenvolve a súa actividade docente 
dende 1983 e é socia fundadora da es-
cola  ballet Studio Galicia S.l. Combina 
o traballo de mestra na súa escola coa 
impartición de conferencias e cursos de 
danza antiga, danza contemporánea, 
educación a través do movemento, 
etc., tanto dentro como fóra de Galicia. 
foi codirectora da compañía bstudio de 
1994 a 2001.

UN TOTAL DE 72 PROFESIONAIS 
DE 7 PAÍSES PARTICIPARON NAS 
AUDICIÓNS PARA “ETHERIA” 

un total de 72 bailaríns e bailarinas 
procedentes de sete países de europa 
e América participaron nas audicións 
desenvolvidas polo Centro Coreográfico 
Galego para seleccionar os titulares das 
12 prazas do corpo de baile de Etheria. 
A viaxe soñada, o próximo espectáculo 
da unidade de danza da AGADIC, que 
será estreado baixo a dirección da 
coreógrafa coruñesa mercedes Suárez.

Os aspirantes –a meirande parte deles 
orixinarios de diferentes puntos de 
españa, pero tamén de Alemaña, Italia, 
rusia, Arxentina, Cuba e méxico– foron 
preseleccionados entre o total de 147 
solicitudes que a unidade de danza da 
AGADIC recibiu trala convocatoria rea-
lizada o pasado mes de febreiro.

As probas, que tiveron lugar os pasados 
29 e 30 de marzo na Coruña, consisti-

ron na interpretación 
conxunta nunha clase 
de danza clásica aca-
démica, a execución 
individual dunha 
variación clásica ou 
contemporánea e unha 
improvisación.  
O tribunal estivo pre-
sidido por mercedes 
Suárez e del formaron 
parte como vogais dúas 
profesoras de danza do  
Centro Coreográfico Galego.

Os 12 bailaríns e bailarinas finalmente 
seleccionados participarán na que será 
a cuarta produción do CCG, que evo-
cará por medio da danza, a música e a 
imaxe o periplo da protagonista, unha 
relixiosa galega no século IV, na súa 

peregrinación de retorno desde xeru-
salén até Compostela. está previsto 
que, tras un mínimo de dous meses de 
ensaios, Etheria. A viaxe soñada poida 
estrease diante do público a finais 
desta primavera.

fotos: begoñA bAh
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CenTrO 
DrAmáTICO 
GAleGO [CDG]

FUNCIÓNS TEATRAIS  
E CONCERTOS COMPARTEN 
A CARTELEIRA DE ABRIL  
DO SALÓN TEATRO

A compañía familie flöz será 
un dos principais reclamos da 
programación do Salón Teatro 
durante este mes de abril. O 
grupo alemán representará os 
días 23 e 24 a súa penúltima 
montaxe, Hotel Paradiso, unha 
peza de teatro de máscaras, 
sen texto, con catro actores 
interpretando a unha infinidade 
de personaxes. no espectáculo 
mestúranse moi diversas disci-
plinas escénicas que dan como 
resultado un xénero propio e 
difícil de clasificar, co que a 
formación recibiu o recoñece-
mento internacional.

Ademais da estrea de Super8, 
o último espectáculo da pla-
taforma Voadora realizado en 
coprodución co CDG que abrirá 
a carteleira mensual coas tres 
funcións que terán lugar o ven-
res 9, o sábado 10 e o domingo 
11; o Salón Teatro prestará o 
seu escenario ao xVI festival 
Internacional de Teatro univer-
sitario, que se desenvolverá do 
12 ao 18 de abril.

Canto á programación musical, 
o espazo do CDG albergará os 
tres últimos concertos do pri-

meiro ciclo do novo programa 
ST música presente, dentro do 
que se ofrecerán os traballos 
dos grupos galegos álvaro 
Vieito Cuarteto (20 de abril), 
Ophiusa (27 de abril) e bellón-
maceiras quinteto (30 de abril).

O xoves 29 de abril celebrarese, 
así mesmo, unha nova cita mu-
sical da extensión compostelá 
do festival Sinsal, coa actua-
ción da cantante arxentina 
juana molina, presentada pola 
crítica como capaz de crear 
ambientes envolventes e hip-
nóticos coa súa voz austera e 
volátil, en combinación cunhas 
melodías que transitan entre a 
guitarra e a electrónica. Os seus 
directos son un auténtico work 
in progress nos que, axudándose 
de pedais, as cancións van cre-
cendo ante o público.

+ info en www.floez.net e
www.centrodramatico.org

REMATA A DISTRIBUCIÓN 
DE “AS ACTAS ESCURAS” 
CON MÁIS DE 4.500  
ESPECTADORES

Dende que o pasado 15 de xa-
neiro se estrease As actas escu-
ras no Salón Teatro de Santiago, 
un total de 4.500 espectadores 
viron esta última produción 
do CDG, unha obra de roberto 
Vidal bolaño recuperada para os 
escenarios 18 anos despois da 
súa escrita da man do director 
xúlio lago e dun elenco integra-
do por 14 recoñecidos actores e 
actrices. esta primeira posta en 
escena do texto gañador do pre-
mio xacobeo de Textos Teatrais 
en 1992 supuxo todo un fito 
no actual panorama escénico 
galego, achegando finalmente 
aos espectadores un gran drama 
sobre a ocultación da verdade 
e o sentido da ética no que se 
reflicten tanto a forza simbólica 
como o espírito crítico caracte-
rísticos de Vidal bolaño, un dos 
grandes nomes do teatro con-
temporáneo galego e universal.

O período de exhibición de As 
actas escuras, que rematou o 3 
de abril cunha función no Teatro 
jofre de ferrol, abrangueu un 
total de 27 representacións 
en oito concellos galegos. Así, 
ademais de Compostela e ferrol, 

a obra visitou o pazo da Cultura 
de narón, o Teatro lauro Olmo 
do barco, o Teatro municipal 
área panorámica de Tui, o Cen-
tro Cultural Caixanova de Vigo, 
o Teatro rosalía da Coruña e o 
Teatro principal de Ourense.

xosé manuel Olveira “pico” e ri-
cardo de barreiro encabezaron o 
elenco, do que tamén formaron 
parte César Cambeiro, ursia Ga - 
go, jouse García, mónica García, 
Teté García, César Goldi, xoán 
Carlos mejuto, fernando  
morán, rodrigo roel, pepe Soto, 
Agustín Vega e marcos Viéitez. 
estes 14 intérpretes, moitos dos 
cales tiveron a oportunidade de 
traballar baixo as ordes de Vidal 
bolaño en diferentes espectácu-
los, encarnaron os trinta perso-
naxes ideados polo autor para 
desenvolver esta trama, centra-
da nunha investigación sobre 
o redescubrimento dos restos 
do Apóstolo na Compostela da 
segunda metade do século xIx.

+ info en  
www.centrodramatico.org

VANESA M. SOTELO  
E BEGOÑA GARCÍA  
FERREIRA RECOLLERÁN 
EN OURENSE O PREMIO DE 
TEATRO RADIOFÓNICO

O Teatro principal de Ourense 
acollerá o 15 de abril o acto de 
entrega da cuarta edición do 
premio Diario Cultural de Teatro 
radiofónico, que recollerán 
Vanesa martínez Sotelo, polo 
texto Indoor; e begoña García 
ferreira, por O vento da illa. As 
dúas autoras resultaron gaña-
doras dos galardóns do xurado e 
da audiencia, respectivamente, 
dotado cada un deles con 3.000 
euros.

Organizado pola radio Galega 
e o Centro Dramático Galego, 
o acto servirase do formato de 
espazo radioescénico, o que 
suporá a celebración diante 
do público dunha mestura de 
fórmulas de realización propias 
dun programa de radio, dunha 
lectura dramatizada e dunha 
gala de entrega de premios. Así, 

haberá lugar para a interpreta-
ción en directo de fragmentos 
dos textos finalistas da edición 
2010 do devandito premio  
–categoría que tamén acadou  
o título Nunca me esquecerei 
de ti, de David rodríguez 
rodríguez– baixo a dirección  
de ánxeles Cuña e con Tito  
Asorey, nate borrajo, fina  
Calleja, fernando Dacosta,  
Sabela Gago, elena Seijo e  
josito porto como actores  
e actrices. 

no mesmo acto, concibido 
como unha emisión especial do 
programa Diario Cultural, amo-
sarase o libro-CD, publicado por 
edicións xerais de Galicia, co 
texto e o rexistro das tres obras. 
O grupo Stranniki porá a música 
en directo, en tanto que a pre-
sentación e as entrevistas aos 
protagonistas serán conducidas 
por Ana romaní e Anxo quinte-
la. O acceso dos espectadores 
será libre en función da capaci-
dade do teatro.

+ info en www.crtvg.es

bellónmaceiras quinteto

As actas escuras (foto: Tono ArIAs)
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eSCOlA De AlTOS  
eSTuDOS muSICAIS 
[EAEM]

ALUMNOS DO CURSO DE 
COMPOSICIÓN DE ANTÓN 
GARCÍA ABRIL ESTREAN AS 
SÚAS OBRAS EN CONCERTO

A orquestra de alumnos da es-
cola de Altos estudos musicais 
(eAem), baixo a dirección de 
maximino Zumalave, ofrece 
este mércores 7 de abril en 
Santiago un concerto para 
a estrea absoluta de 7 obras 
orixinais asinadas polos xoves 
participantes no curso bianual 
de composición impartido polo 
mestre Antón García Abril.

O concerto, que dará comezo 
ás 21:00 horas no auditorio da 
eAem, supón a estrea diante do 
público destas obras inéditas, 
escritas por compositores no-
veis de idades comprendidas 
entre os 18 e os 24 anos e como 
parte do plano lectivo da deno-
minada Sección de especializa-
ción desde centro de posgrao 
para a educación musical que 
xestiona a Consellería de Cultu-
ra a través da AGADIC.

Programa 

Son catro obras de cámara e 
tres de orquestra de corda as 
que compoñen o programa do 
concerto. na primeira categoría 

están os títulos Paseando por 
Nova Iorque, de Antonio rome-
ro; Morno. Fantasía para vio-
lonchelo e piano, de javier Ces; 
Trío para violín, violonchelo e 
piano, de rubén Vizcaino; e Dos 
movimientos sobre un tema de 
Béla Bartók, de J. Delmont. en 
execución de orquestra de corda 
soarán Las tres dimensiones, de 
miguel A. Gómez; Concertino 
para orquesta de cuerda, de 
federico mosquera; e Nocturno, 
de xavier Comesaña. 

As obras son o resultado da últi-
ma edición do devandito curso, 
no que veñen participando, 
desde a súa posta en marcha  
en 1999 e ao longo de varios 
ciclos académicos, máis de  
50 estudantes. Todos eles reci-
biron de García Abril –ex cate-
drático do real Conservatorio 
Superior de música de madrid–  
nocións de técnica compositiva, 
orquestración, corrección de 
obras e análise musical.

A orquestra que interpretará 
o recital baixo a dirección de 
maximino Zumalave está forma-

O MESTRE GABOR  
MESZAROS IMPARTE  
UN CURSO DE FAGOT  
DO 26 AO 30 DE ABRIL

O mestre Gabor meszaros im-
partirá do 26 ao 30 de abril 
un curso de fagot na escola de 
Altos estudos musicais, ao que 
poderán asistir un máximo de 8 
alumnos activos. A actividade, 
organizada como parte do pro-
grama da Sección de formación 
permanente da escola, imparti-
rase en horario de mañá e tarde 
na sede deste centro docente 
en Santiago de Compostela e 
versará sobre distintos aspectos 
da técnica e o repertorio do 
devandito instrumento.

A inscrición dos interesados, 
que quedará formalizada por 
estricta orde de recepción de 
solicitudes, terá que realizarse 

antes do 23 de abril. Dado o re-
ducido número de prazas dispo-
ñibles –necesario para o óptimo 
desenvolvemento do curso– a 
eAem abre a posibilidade da 
incorporación de máis parti-
cipantes, que poderán asistir 
ás sesións pero unicamente en 
categoría de oíntes.

Gabor meszaros traballa na 
actualidade como profesor na 
escola universitaria de música 
Conservatorio della Svizzera 
Italiana, en lugano (Suíza). 
realizou concertos e recitais en 
importantes centros musicais en 
Zürich, berna, berlín, Colonia, 
madrid, barcelona, nova york, 
etc. Gravacións radiofónicas e 
televisivas confirman a súa fama 
de extraordinario intérprete 
como fagotista. leva a cabo 
regularmente cursos de perfec-
cionamento en Italia, Hungría 
e Suíza. É a miúdo membro de 
xurados en concursos nacionais 
e internacionais.

na súa carreira conseguíu varios 
premios. fundador e membro de 
diferentes grupos de música de 
cámara –entre outros, o noneto 
Suízo– e grazas a súa ampla 
experiencia neste campo, é moi 
solicitado como músico en ens-
emble. foi fagotista en orques-
tras sinfónicas en Suíza, españa 
e Alemaña, onde colaborou 
como solista con directores 
como Arpad joo, Víctor pablo 
pérez, Anthony Wit, franz- 
paul Decker, philippe bender,  
johannes Goritzki, lü jia  
e Odón Alonso.

+ info en: www.eaem.es 
e www.gabormeszaros.com

CIRCO EXPRESO  
CLASIFÍCASE PARA  
O PROGRAMA XÓVENES  
TALENTOS  
DO CIRCO EUROPEO

Losing Grip, da compañía con 
sede en Santiago Circo expreso, 
será un dos dez proxectos artís-
ticos beneficiarios do programa 
xóvenes Talentos do Circo eu-
ropeo (jeunes Talents Cirque 
europe-jTCe), tras ser elixido 
por un xurado internacional en-
tre o total de 33 finalistas desta 
iniciativa europea de apoio 
a novos creadores no ámbito 
das artes circenses. O dúo que 
integran raquel Veganzones e 
Girisho Gordon participou na 
mostra clasificatoria organizada 
a finais de xaneiro polo Centro 
Dramático Galego (CDG), onde 
o comité de selección valorou 
a orixinalidade da proposta de 
circo aéreo que se desenvolve 
a partir de dous elementos 
creados ad hoc: un trapecio de 
tres barras colocadas a modo de 
escada e un arnés que, camu-
flado baixo a roupa, lles ofrece 
novas e sorprendentes formas 
de suxeición.

raquel Veganzones e Girisho 
Gordon accederán agora a un 
plan de apoio artístico, técnico 
e económico que, no seu caso, 
dirixirase principalmente ao 
desenvolvemento e produción 
dun espectáculo a partir deste 
traballo. Así, a organización 
ofrecerá a cada unha das dez 
formacións seleccionadas dous 
períodos de residencia artística 

nalgún dos centros adscritos. 
Ademais, jeune Talents Cirque 
garántelles unha difusión a 
nivel europeo a través de varias 
iniciativas, como a serie de 
presentacións públicas que se 
celebrará a partir de agosto 
en Copenhague, estrasburgo, 
bruxelas e parís.

Cun financiamento de 200.000 
euros para o bienio 2009-2010 
a cargo da unión europea, xó-
venes Talentos do Circo europeo 
está encabezado polo centro 
francés jeunes Talentes Cirque 
e conta con outras doce entida-
des asociadas correspondentes 
a cinco polos ou áreas xeográfi-
ca: Illas británicas, escandina-
via, europa Central, europa do 
leste e península Ibérica. Como 
representante do polo Ibérico, 
o Centro Dramático Galego 
organizará en coordinación co 
jeunes Talents Cirque europe o 
encontro europeo de xóvenes 
Artistas que se celebrará do 17 
ao 28 de xuño en Santiago de 
Compostela. O evento –dirixido 
prioritariamente aos finalistas 
do proceso de selección de 
jTCe, pero ao que tamén terán 
acceso outros artistas intere-
sados en función das prazas 
dispoñibles– terá dúas verten-
tes: unha de carácter interno a 
través de workshops, sesións de 
intercambio artístico e mesas 
de debate, e outra aberta ao 
público mediante a exhibición 
de diferentes espectáculos no 
Salón Teatro. 

+ info en: 
www.jeunestalentscirque.org

da tamén por 27 alumnos da  
escola de Altos estudos  
musicais: 8 violíns I, 6 violíns II, 
4 violas, 4 violonchelos, 3 con-
trabaixos, 1 frauta e 1 piano.

Antón García Abril e roberto Varela durante  
a presentación do concerto (foto: ConchI pAz)
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COnVOCATOrIAS, 
prAZOS, premIOS 
e CerTAmeS  
[ALERTAS]

Convocatorias Contido Dirixido a Data límite

Subvencións da AGADIC ás 
industrias culturais 2010 
(DOG nº 61 de 31 de marzo  
de 2009)

A. Actividade escénica
A.1. empresas de nova creación 
A.2. produción de espectáculos de pequeno formato 
A.3. produción de espectáculos de mediano formato 
A.4. produción de espectáculos de gran formato 
A.5. produción de espectáculos de novas tendencias, 
contemporáneos ou de autor. 
A.6. Continuidade das compañías das modalidades A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5 
A.7. Continuidade  de compañías residentes

persoas físicas ou xurídicas dedicadas profesionalmente á 
actividade teatral, da danza ou da maxia, con domicilio, sede social 
ou establecemento permanente en Galicia, coa excepción das 
asociacións e restantes entidades sen fin de lucro.

30 de abril

B. Crédito-Cultura empresas dedicadas profesionalmente á actividade de produción 
e distribución de produtos ou servizos de consumo cultural, con 
domicilio, sede social ou establecemento permanente en Galicia.

31 de outubro*

C. Produción e promoción de traballos discográficos empresas dedicadas á actividade de produción e distribución no 
ámbito da música con domicilio, sede social ou establecemento 
permanente en Galicia.

30 de abril

D. Distribución

D.1. Distribución exterior persoas físicas e/ou xurídicas dedicadas profesionalmente 
á actividade de produción e distribución de espectáculos de 
artes escénicas ou musicais, con sede social ou establecemento 
permanente en Galicia.

31 de outubro**

D.2. Asistencia a feiras e outras plataformas de distribución persoas físicas e/ou xurídicas dedicadas á actividade de produción e 
distribución de bens ou servizos culturais, con domicilio, sede social 
ou establecemento permanente en Galicia, para a asistencia a feiras 
ou mercados culturais.

31 de outubro***

D.3. Distribución de espectáculos en feiras persoas físicas e/ou xurídicas dedicadas profesionalmente 
á actividade de produción e distribución de espectáculos de 
artes escénicas ou musicais, con sede social ou establecemento 
permanente en Galicia.

30 de abril

E. Salas de teatro e artes escénicas de titularidade privada Salas e teatros de titularidade privada, con capacidade non superior 
ás 250 prazas e cunha programación estable ou o apoio á creación de 
espectáculos relacionados coas artes escénicas en xeral. excluiranse 
deste ámbito as salas ou teatros cuxa titularidade pertenza a 
asociacións e outras entidades sen ánimo de lucro.

F. Asociacionismo profesional no ámbito das artes escénicas e musicais entidades e asociacións profesionais representativas das empresas 
e profesionais no sector da produción e distribución de produtos ou 
servizos de consumo cultural.

G. Mellora técnica de estudios de gravación empresas dedicadas á reprodución de fonogramas (estudios de 
gravación de música) con domicilio, sede social ou establecemento 
permanente en Galicia

* un mes dende a formalización  
dos préstamos obxecto de subsidio 
e, en todo caso, con anterioridade 
ao 31 de outubro de 2010.  
para os préstamos formalizados 
antes da publicación desta  
convocatoria, o 30 de abril.

** para os espectáculos distribuídos 
entre o 1 de novembro de 2009 e o 
31 de marzo de 2010, o prazo finali-
za o 30 de abril. no caso dos distri-
buídos entre o 1 de abril e o  
31 de maio de 2010, as solicitudes 
presentaranse ata o 31 de maio. 
para o resto, o prazo finaliza o 31  
de outubro.

*** para as actividades realizadas 
entre o 1 de novembro de 2009 e o 
31 de marzo de 2010, o prazo finali-
za o 30 de abril. no caso das realiza-
das entre o 1 de abril e o 31 de maio 
de 2010, as solicitudes presentaran-
se ata o 31 de maio. para o resto, o 
prazo finaliza o 31 de outubro.
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COnVOCATOrIAS, 
prAZOS, premIOS 
e CerTAmeS  
[ALERTAS]

Convocatorias Contido Dirixido a Data límite

Subvencións da AGADIC ao 
sector audiovisual 2010

produción de curtametraxes en versión orixinal en lingua galega,  
así como de videoclips:

A. Curtametraxes en soporte cinematográfico 
b. Curtametraxes de animación en soporte cinematográfico
C. Curtametraxes en soporte dixital innovadoras ou experimentais
D. Videoclips

produtoras audiovisuais independentes ou empresas  
discográficas con sucursal ou oficina permanente en Galicia.

30 de abril

Premios da AGADIC á creación 
literaria no eido dramático
(DOG nº 49, de 12 de marzo  
de 2010)

xIx premio álvaro Cunqueiro de Textos Teatrais
(Dotación económica: 6.000 €)

Textos teatrais inéditos, escritos en galego conforme á normativa 
vixente, non representados nin premiados noutros concursos.

11 de xuño

V premio manuel maría de literatura Dramática Infantil 
(Dotación económica: 6.000 €)

(Dotación económica: 6.000 €)

Textos teatrais inéditos dirixidos a público infantil, escritos en galego 
conforme á normativa vixente e non representados nin premiados 
noutros concursos.

VIII premio barriga Verde de Textos para Teatro de monicreques.  
2 modalidades: rapaces e adultos 
(Dotación económica: 6.000 € por modalidade)

Textos inéditos para teatro de monicreques, escritos en galego 
conforme á normativa vixente e non representados nin premiados 
noutros concursos.

EAEM. Curso de fagot O solista Gabor meszaros imparte este curso de fagot e ensemble de ventos, 
que se desenvolverá do 26 ao 30 da abril na sede da escola de Altos estudos 
musicais en Santiago no marco das actividades de formación permanente 
do centro. 

máximo de 8 alumnos activos (sen límite de prazas para alumnos 
oíntes). O prezo da matrícula é de 150 € para os activos e de 80 € para 
os oíntes. máis información: www.eaem.es 

23 abril

Inscrición de espectáculos  
na Rede Galega de Teatros  
e Auditorios e na Rede  
Galega de Salas 

A inscrición de espectáculos para configurar o segundo período de 
programación da rGTA e rGS en 2010 (setembro-decembro) realízase a 
través da web www.galescena.info. 

Compañías escénicas de carácter profesional.
máis información no apartado de convocatorias  
da web www.agadic.info. 

5 de abril

Outras convocatorias de interese:
❙ Deputación da Coruña: www.dicoruna.es/cultura/premios/
❙ Consorcio Audiovisual de Galicia: www.consorcioaudiovisualdegalicia.org

❙ Academia Galega do Audiovisual: www.academiagalegadoaudiovisual.com
❙ redescena: www.redescena.net
❙ programa media da Comisión europea: www.mediadeskspain.eu

nOVIDADeS  
eDITOrIAIS  
[EDIT]

Flores de Dunsinane
manuel lourenzo

Colección biblioteca Dramática 
Galega, nº 13 
editan: AGADIC e  
edicións xerais de Galicia 
ISbn: 978-84-453-4896-3 
pVp: 12,50 €

Galardoado co xVIII premio  
álvaro Cunqueiro para textos 
teatrais, Flores de Dunsinane é 
una fermosa peza sobre a con-
ciencia humana inspirada no 
Macbeth de Shakespeare. 
O protagonista é o fillo dun 
dos compañeiros de armas de 

macbeth, a quen este mandara 
asasinar. Grazas á súa astucia, 
chega a rei de escocia para, 
finalmente, vello e moribundo, 
recibir a visita dos seus  
antecesores, os macbeth,  
cos que revive o seu sanguento 
reinado.
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De DATOS  
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AGADIC

CENTRO DRAMÁTICO GALEGO
Producións con distribución pechada*
Noite de Reis 
A boa persoa de Sezuán

As Dunas

CENTRO COREOGRÁFICO GALEGO
Producións con distribución pechada*
Giseliña

SALÓN TEATRO
conceLLo esPectÁcuLo funcIóns esPect./fun. fAct./ funcIón

CDG Noite de Reis 18 203,83 1.049,72 €
Varuma Teatro Malgama 2 113,50 686,50 €
O Último momento Contigo 2 115,00 639,00 €
maquinaria pesada As vingadoras 2 193,00 302,50 €
Ieto Ieto 2 120,50 666,00 €
jeremy jay festival Sinsal 1 190,00 1.383,00 €
CDG As Dunas 16 127,50 545,25 €
pram festival Sinsal 1 150,00 985,00 €
Iván marcos Eco 3 103,33 111,00 €
Teatro do morcego Kvetch 10 81,30 417,10 €
Compañía Salva  Objects in mirror are 2 34,00 167,50 €Sanchis closer than they appear
larsen + little Annie festival Sinsal 1 91,00 534,00 €
C93 festival Sinsal 2 132,50 2.219,00 €
Teatro Oficina + CDG Delimvois 2 50,00 30,00 €
Orquestra O.m.e.G.A. festival Vibracional 1 120,00 450,00 €
Cía. quique peón Ovay 2 225,00 502,50 €
nut Teatro Wake Up 4 80,25 285,00 €
Abrapalabra A piragua 4 155,75 828,00 €
Ao Cabo Teatro Jardim Zoológico de Cristal 2 92,00 447,50 €

Cía. marta Carrasco
 Dies Irae. 

 En el Réquiem de Mozart 
2 159,00 903,00 €

Woods festival Sinsal 1 92,00 644,00 €
Aula de Teatro da uSC As cuñadas 1 267,00 [por convite]
lagarta lagarta O segredo dos Hoffman 4 117,50 728,50 €

Títeres Trompicallo Violeta Coletas 
 contra as salchichas Gulp! 1 66,00 246,00 €

Caramuxo Teatro Os Bolechas 1 202,00 1.002,00 €
ángels margarit- 
Cía. mudances Flexelf 1 125,00 522,00 €

Teatro de montemuro Mãos grandes 2 48,50 159,00 €
A priori producciones El sable y la paloma 1 124,00 1.122,00 €

TOTAL ACUMULADOS 2007
 funcIóns PúBLIco  ocuPAcIón fActurADo

Salón Teatro 113 16.096 52,28% 55.321,00 €
O regreso ao deserto (CDG)  4 625 35,84% 2.930,80 €
Tarará Chis Pum (CDG) 46 10.267 61,91% 20.245,64 €
A Piragua (CDG) 37 4.729 35,61% 12.531,00 €
Vacuo (CCG) 30 6.500 48,12% 26.617,85 €
Noite de Reis (CDG) 36 9.360 61,46% 37.675,70 €

TOTAL ACUMULADOS 2008
 funcIóns PúBLIco  ocuPAcIón fActurADo

Salón Teatro 100 10.866 41,23% 46.249,00 €
Noite de Reis (CDG) 16 4.986 68,35% 28.888,20 €
Valdemuller (CDG) 57 7.835 35,04%  14.133,65 € 
Estigma (CDG) 26 3.602 30,75%  7.950,80 € 
Kiosco das almas perdidas (CCG) 33 7.309 33,88%  33.487,91 € 
A boa persoa de Sezuán (CDG) 24 4.091 40,93%  20.003,69 € 

TOTAL ACUMULADOS 2009
 funcIóns PúBLIco  ocuPAcIón fActurADo

Salón Teatro 105 14.423 53,73% 70.929,00 €
Noite de Reis (CDG) 18 3.669 81,86% 18.895,00 €
A boa persoa de Sezuán (CDG) 12 2.248 46,81% 5.596,90 €
As Dunas (CDG) 30 4.476 35,83% 24.853,95 €
Giseliña (CCG) 23 6.869 56,04% 14.972,90 €

REDE GALEGA DE TEATROS E AUDITORIOS
COMPAÑÍAS
comPAñÍA nº funcIóns esPect/func fAct/funcIón
A banda da Alcaiata con Iván e josito   1 56,00 140,00 €
A xanela do maxín  5 126,80 249,25 €
Abada Teatro  12 262,25 989,25 €
Abrapalabra Creacións escénicas  8 117,13 526,59 €
Al Suroeste Teatro 3 153,33 323,33 €
Ancora produccións  3 98,33 399,00 €
Arela das Artes  12 79,50 254,13 €
Artello Teatro Alla Scala 1:5  3 158,33 419,67 €
Artestudio Teatro  3 132,67 134,67 €
ballet Carmen roche  3 307,33 1.348,00 €
berrobambán  17 198,47 399,74 €
branca novoneyra  1 66,00 306,00 €
bstudiodanza  2 106,50 311,75 €
búho y maravillas  3 195,33 265,17 €
Caramuxo Teatro  15 175,27 364,63 €
Chelicia, Grupo de Violonchelos de Compostela  2 56,50 101,25 €
Chévere  4 115,25 594,25 €
Chrystyan magic  3 135,00 300,00 €
Cia Daniel Abreu  1 76,00 480,00 €
Cía. Galega de Danza Contemporánea - ballet jesús quiroga  1 171,00 1.034,00 €
Clara panas  1 172,00 410,00 €
Cobosmika Company  2 100,50 217,50 €
Compañía do Trinke Trinke  6 112,50 207,75 €
D2  4 121,75 545,00 €
Dani García  4 125,75 252,13 €
Disque Danza.artistica  1 22,00 20,00 €
Dloira  1 37,00 122,00 €
Dúo Décima-Cerviño (piano a Catro mans)  1 113,00 386,00 €
elefante elegante Teatro  12 203,00 398,15 €
entremans  6 75,83 270,17 €
espello Cóncavo  8 132,25 513,31 €
expresións produccións  5 139,40 439,70 €
fulano, mengano e Citano 9 82,11 307,42 €
Galitoon  22 202,41 468,89 €
Gelabert Azzopardi Companyia de Dansa  1 64,00 59,00 €
Ghazafelhos  19 119,21 238,78 €
Grupo de música Antiga 1500  2 124,50 277,75 €
Grupo de Teatro lope de Vigo  6 60,67 120,92 €
javier martín  2 210,00 735,50 €
julia Cea e Grupo  1 80,00 180,00 €
Kiko pastur (ilusionista)  1 113,00 336,00 €
la Tirita de Teatro  9 92,89 236,44 €
lagarta lagarta  35 179,03 910,78 €
lambríaca Teatro  8 114,00 285,31 €
los ulen  3 215,67 1.442,33 €
mago rafa  5 134,20 228,90 €
mago romarís  1 86,00 276,50 €
mago Vituco  1 87,00 283,50 €
mago xacobe Sanz  3 105,00 229,83 €
malasombra  13 100,77 315,67 €
maquinaria pesada  7 75,29 226,07 €
marco González Tango Argentino  1 185,00 596,00 €
marie de jongh  4 235,25 567,75 €
martín Camiña  6 99,33 238,25 €
matarile Teatro  9 152,00 501,47 €
miroscopio perdicións  15 90,67 207,50 €

mondello quartet  1 36,00 0,00 €
nats nus Dansa  2 122,00 279,50 €
nova Galega de Danza  3 213,33 1.370,00 €
nova poesía  1 86,00 205,00 €
O mago Teto  3 229,33 994,67 €
O retrete de Dorian Gray  4 162,00 113,88 €
Orquestra Vigo 430  3 98,67 221,67 €
Os monicreques de Kukas  15 153,80 309,80 €
Os quinquilláns  6 299,00 393,67 €
palimoco Teatro 3 243,00 729,33 €
pinga Teatro  4 121,00 185,94 €
pisando Ovos  5 121,40 275,60 €
pistacatro productora de Soños  12 173,17 515,40 €
producciones Teatrales Contemporaneas  4 194,25 1.776,25 €
produccións Acontrabutaca  5 141,20 413,30 €
producións Teatráis excéntricas  12 173,50 740,98 €
quique peon, Cia.  3 224,00 1.081,33 €
redrum Teatro  6 132,17 681,67 €
román García  5 166,40 344,00 €
ron lalá  3 177,67 822,00 €
San&san  9 85,11 250,69 €
Sapristi  4 43,75 50,50 €
Sarabela Teatro  33 161,67 458,85 €
Symbiosis produccións S.c.  5 81,80 142,30 €
Talía Teatro  28 137,75 349,38 €
Teatro de ningures  27 102,67 293,97 €
Teatro del Andamio  23 95,13 230,12 €
Teatro do Atlántico  21 122,62 542,56 €
Teatro do morcego  24 171,50 835,47 €
Teatro do noroeste  28 191,07 897,21 €
Teatro ensalle  5 45,60 209,40 €
Teatro Galileo  13 159,69 534,08 €
Teatro nu  4 113,25 254,63 €
Títeres Trompicallo  18 203,11 410,06 €
Titzina Teatre  3 86,00 307,33 €
TrÀnsit Dansa de maría rovira  1 97,00 145,00 €
uroc Teatro  7 118,29 549,43 €
Volta e Dálle Teatro  3 111,00 244,67 €
yllana  7 269,14 1.649,14 €
[in]constantes Teatro  6 194,83 1.438,58 €

CONCELLOS/ENTIDADES   
conceLLo/entIDADe nº funcIóns esPect/func fAct/funcIón
A Coruña. ImCe  68 186,63 969,90 €
A Coruña  9 283,22 731,64 €
A estrada  14 77,86 335,29 €
Ames  26 76,31 161,13 €
Arteixo  11 131 341,77 €
As pontes de García rodríguez  10 173,3 381,23 €
betanzos  10 127,6 386,60 €
boiro  8 127,75 284,69 €
burela  14 245,36 645,89 €
Cambados  8 169,38 254,06 €
Cangas de morrazo  29 158,76 427,24 €
Carballo  22 140,91 476,14 €
Cedeira  12 85,83 174,17 €
Cee  20 96,2 164,43 €
Culleredo  11 67,09 142,09 €
ferrol  31 96,23 398,87 €
foz  26 119,27 269,27 €
Gondomar  7 78,43 259,50 €
lalín  7 79,57 215,29 €
lugo  9 136,22 388,11 €
monforte de lemos  13 131,31 315,23 €
muros  18 88,78 176,19 €
narón  45 208,67 797,76 €
noia  7 117,29 341,29 €
O barco de Valdeorras  17 101,88 387,94 €
O Carballiño  12 89,75 256,33 €
Oleiros  10 188,2 664,05 €
Ortigueira  10 53,6 173,50 €

[continúa na páx. seguinte]

* Desglose en anteriores números de e_scena
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Ourense. Teatro principal 23 123,22 821,35 €
Ourense. Auditorio municipal 28 207,79 588,46 €
pontevedra  25 246,68 530,86 €
redondela  13 158,77 336,23 €
ribadavia  7 104,14 210,36 €
ribadeo  21 122,57 188,00 €
Sada  8 41,63 132,94 €
San Sadurniño  8 57,13 117,19 €
Santiago de Compostela  32 127,56 583,53 €
Sanxenxo  8 165,25 463,50 €
Tui  14 284,07 934,93 €
Vigo. C.C. Caixanova  13 256,31 1.190,36 €
Vilagarcía de Arousa  13 114,23 242,46 €
Viveiro  8 166,75 411,00 €

TOTAIS RGTA
(ATÉ DeCembrO) 2006 2007 2008 2009
funcións 602 688 759 705
público 95.573 84.821 111.040 103.639
Ocupación 39,82% 33,39% 37,94% 37,30%
facturado 207.800,00 € 253.985,31 € 362.691,49 € 343.621,00 €

REDE GALEGA DE SALAS
conceLLo/entIDADe nº funcIóns esPect/func fAct/funcIón

Arteria noroeste (Santiago)   30 56,57 188,58 €
Sala nasa (Santiago)  39 32,74 131,91 €
Sala Santart (Santiago)  28 18,36 73,89 €
Sala The Star (Carral)  13 42,62 126,69 €
Teatro Arte livre (Vigo)  32 12,22 95,63 €
Teatro del Andamio (A Coruña)  67 37,93 142,93 €
Teatro ensalle (Vigo)  40 22,38 152,70 €

TOTAIS RGS
(ATÉ DeCembrO) 2007 2008 2009
funcións 141 193 249
público 4.292 5.407 7.869
Ocupación 38,01% 44,65% 42,53%
facturado 21.930,00 € 25.220,00 € 33.262,00 €

REDE GALEGA DE MÚSICA AO VIVO
GRUPOS
gruPo concertos esPect/concerto fAct/concerto

6pm   5 58,00 183,40 €
7 puertas  8 77,25 224,38 €
A Tuna rastafari  12 80,33 287,83 €
Adrián Costa & marcos Coll  4 77,25 355,25 €
Aguardiente Swing quartet  5 41,80 183,20 €
Aid  4 49,25 152,25 €
Alberto pérez  4 47,50 246,75 €
Alejandra burgos  5 45,20 115,80 €
Aló Django  10 60,20 207,10 €
álvaro muras  10 32,00 75,30 €
Anger  5 48,20 129,00 €
Aphonnic  4 50,75 221,50 €
Ataque escampe  5 35,20 116,00 €
balakandra  4 28,75 53,75 €
baldosa Amarilla  7 59,43 132,71 €
banda potemkin  6 66,67 193,17 €
batusi  5 32,80 110,40 €
brothers In band- Tributo Dire Straits  7 63,57 201,00 €

bruno T. ford  10 37,30 113,40 €
bukowski blues Trío?  5 44,20 137,00 €
Carlos Childe Troupe  5 35,60 152,00 €
Chamito el flako  5 49,60 102,60 €
Con Cierto Swing  4 38,00 124,50 €
Cooltrain band  6 32,67 84,33 €
Cornelius  16 65,63 233,06 €
Coyote express  5 36,60 118,20 €
Creole Kings  5 46,40 154,80 €
Dandy fever  7 68,29 174,86 €
Debuxos reanimados  5 65,40 202,80 €
Deva  9 45,56 105,78 €
Doctor Harapos  4 49,50 132,25 €
ectoplasma  8 62,25 211,50 €
edu manazas & Whiskey Tren  7 49,14 212,71 €
el Cubo  4 71,25 196,88 €
el puchero del Hortelano  4 80,25 422,00 €
elodio y los Seres queridos  6 27,83 122,67 €
fabulosos Cubatas de fockink brothers  9 54,00 156,33 €
fainoti  4 45,25 189,50 €
felix Arias  6 22,00 70,67 €
franc3s  4 27,00 94,50 €
Graham foster Trío  8 62,00 259,63 €
Guezos  5 48,80 94,20 €
Guru Deva  7 57,29 152,43 €
Harry navisson band  5 25,60 67,20 €
Héctor lorenzo  8 31,13 71,88 €
Hendrik röver & los esqueletos  5 62,80 209,60 €
Holywater  6 101,67 401,33 €
javier Constenla “Improvía”  6 27,50 96,33 €
javier pereiro quartet  5 34,00 181,00 €
josé luis pardo & The mojo Workers  4 46,25 201,50 €
la pegatina  4 144,75 563,90 €
lisandro Aristimuño  4 51,75 216,00 €
little Albert boogie band  4 39,00 111,00 €
los eternos  7 50,71 161,57 €
los marcianos  7 30,57 76,29 €
los mecánicos  10 47,40 106,10 €
lucia martinez Cuarteto  4 44,00 184,50 €
m3 · monkeymeetsmusic  5 48,00 167,60 €
magín blanco & burgas beat  5 43,00 93,00 €
meu  8 76,88 251,50 €
michel Gonzalez band  3 44,33 120,00 €
microguagua  6 45,67 149,50 €
miki nervio & The bluesmakers  7 55,71 167,14 €
misquious  7 30,71 73,43 €
moon Cresta  9 33,78 126,22 €
moondogs blues party  7 47,43 181,86 €
mr. Whiz  4 42,25 159,25 €
niño y pistola  8 50,75 169,63 €
O Sonoro maxín  10 73,30 265,90 €
Os Trasnos de moscoso  4 36,25 51,75 €
Overlook  4 58,00 265,25 €
pablo bicho quinteto  5 64,00 195,40 €
pablo Seoane quartet  6 32,50 121,67 €
phantom Club  5 72,60 259,60 €
por placer  7 72,43 212,71 €
preachers Of rock And roll  5 34,20 121,60 €
rockers Go To Hell  5 47,60 158,40 €
ruso negro Dúo  5 45,00 119,80 €
Samesugas  4 39,25 145,50 €
Samuel leví  4 24,00 40,25 €
Sevigny  11 47,27 176,00 €
Snatch  5 52,40 80,20 €
Sojazz  8 33,88 81,50 €
Som do Galpom  8 37,13 120,75 €
Stereotipos  5 91,60 302,80 €

Sugar mountain  12 52,58 175,17 €
Swing Session quintet  1 25,00 75,00 €
Swingpool  6 38,33 109,17 €
Tangazz Trío  4 21,25 75,75 €
The 38beats  7 41,14 108,86 €
The blows  6 87,50 299,83 €
The fishfuckers  6 46,00 164,33 €
The Homens  5 63,00 248,20 €
The Sweat  8 33,88 88,75 €
Transilvanians  8 59,00 236,63 €
Tumbling Dice  7 25,00 56,71 €
Victor Aneiros  4 51,00 163,75 €
Vozes da rádio  4 60,75 261,75 €
Woden  6 51,33 121,00 €

SALAS
sALA concertos esPect/concerto fAct/concerto

A fundación (melide)   15 63,93 129,60 €
A regueifa (ponteareas)  18 60,11 161,22 €
Ache (marín)  10 37,3 247,20 €
Aturuxo (bueu)  17 63,76 296,82 €
Auriense Café Cultural (Ourense)  24 50,13 140,57 €
babel (lugo)  3 37,67 112,00 €
badulake (Ordes)  9 38,11 120,56 €
bar liceum (O porriño)  13 79,85 306,81 €
bar patos (nigrán)  8 27,75 101,75 €
baranda (O barco de Valdeorras)  15 60,6 181,80 €
borriquita de belém (Santiago)  10 45,1 100,20 €
Café Concerto Antano (Outes)  9 43,44 109,00 €
Café-cultural roi xordo (Allariz)  9 70 206,22 €
Casa das Crechas (Santiago)  9 49,78 128,44 €
Catro Camiños (A rúa)  12 43,17 18,83 €
Clandestino (nigrán)  16 36,56 115,19 €
Clavicémbalo (lugo)  24 53,17 209,25 €
Contrabajo (Vigo)  27 34,74 148,52 €
el ensanche (Vigo)  15 51,07 153,20 €
el Otro Caimán (monforte de lemos)  8 81,38 205,13 €
forum Celticum (Culleredo)  10 103,9 265,80 €
Garufa (A Coruña)  25 37,24 142,40 €
jazz filloa (A Coruña)  7 37 185,00 €
jazz Vides (A Coruña)  26 37,5 141,31 €
la Casa de Arriba (Vigo)  11 25,27 125,27 €
la fábrica de Chocolate (Vigo)  26 45,88 173,73 €
la Galeríajazz (Vigo)  7 20,57 92,86 €
la Iguana Club (Vigo)  14 70,43 293,00 €
marrucho (baiona)  18 35,06 85,83 €
náutico (O Grove)  16 77,31 231,00 €
O Con do moucho (A Illa de Arousa)  11 54,64 133,45 €
planeta (Sarria)  9 60,89 191,22 €
pub o muíño (Cervo)  15 47,8 104,67 €
pub d’Antón rock Café (A laracha)  20 50,05 131,70 €
pub Gatos (melide)  16 44,81 121,13 €
pub leblón (pontecaldelas)  14 37,79 57,21 €
Sala 600 (melide)  13 69,85 270,69 €
Sala Karma (pontevedra)  14 85,07 394,00 €
Sala run rum (ferrol)  17 53,59 215,59 €
Salason (Cangas de morrazo)  15 44,73 167,67 €
Vagalume Café Concerto (Salvaterra de miño)  10 59 156,00 €
Zona Zero (Caldas de reis)  16 29,38 86,19 €

TOTAIS RGMV
(ATÉ DeCembrO) 2007 2008 2009
COnCerTOS 798 627 601
pÚblICO 37.042 30.750 30.507
OCupACIÓn 35,92% 36,85% 40,15%
fACTurADO 94.181,00 € 90.795,50 € 100.084,10 €

[vén da páx. anterior]
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