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CHARLATANA
CHARLATANA é un espazo galego de creación, produción e distribución que integra diversas disciplinas
artísticas: circo, música, teatro, narración oral, obradoiros, xogos colaborativos e dinámicas de grupo.
Charlatana nace para crear un espazo de cooperación no que conflúan diversas propostas artísticas onde o
obxectivo común é DIVERTIR e EDUCAR.

Realizamos traballos de estudio, elaboración e xestión de propostas orza mentadas para todo tipo de
programacións (concellos, festas populares, asociacións, centros educativos, eventos privados) co
compromiso de primar a calidade en todos os espectáculos e actividades programadas.
Así mesmo, dende Charlatana ofrecemos un servizo de xestión cultural integral que inclúe a organización de

festivais de artes escénicas como Rianclown, Parrula´s Fest ou programacións integrais sobre igualdade
como “Contamos Todas” e “Anónimas”.
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Peter Punk
Punkdemia
Peter Punk está de volta para converterse no Doutor Punkdemia. Presenta un
espectáculo viral no que, a través de 4 Fases, amosará a súa particular visión
da pandemia. Neste espectáculo adaptado á nova normalidade, veremos
como se viste un pallaso para protexerse da pandemia, malabares con
coronavirus e asistiremos a unha técnica nova para botar o virus do noso

corpo empregando globos de xeito sorprendente. Contaremos coa axuda de
Tranquilo, un vello amigo de Peter Punk sempre disposto a colaborar.
E para rematar daremos a volta á "curva" para descubrir a Vacina da Risa. E
subiremos na Corentrona, unha cadeira de rodas na que Peter Punk mostrará
as súas habilidades e baixará a rampa da desescalada para bater co muro dos
recortes. Conseguirá derrubalo?

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
Nome do espectáculo PUNKDEMIA
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

VIDEO

Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo interior ou exterior
DOSSIER
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Peter Punk
Chungo que te Cagas
É o primeiro espectáculo co que Peter Punk comeza a súa andaina como
pallaso e no que se perfila a súa personalidade divertida e irreverente, que
fará as delicias de cativas, cativos e maiores; creando un universo propio no
que a liña de traballo é a diversión, o xogo e unha visión moi persoal do
mundo. Mostrará a súa destreza (ou non) con elementos que van aparecendo

da súa maleta: pelotas, un prato chinés, fachos de lume e o clásico tartazo
reinventado ao máis puro estilo deste irreverente pallaso internacional. O seu
particular "Chungo que te cagas" é o "Máis difícil aínda!" do circo clásico. Este é
o seu espectáculo máis universal e todoterreo, perfecto para calquera tipo de
espazo e público.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
Nome do espectáculo CHUNGO QUE TE CAGAS
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

VIDEO

Idioma Galego

PREMIO do público
Mundoclown 2008

Duración do espectáculo 60 min

Vigo Galicia

Ubicación Espazo interior ou exterior
DOSSIER
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Peter Punk
Peor Imposible
Un novo unipersoal do recoñecido pallaso Peter Punk no que mantén a súa
esencia e o humor irreverente co que acadou o éxito. E onde dá mostra da súa
veteranía e madurez, tras máis dunha década de traxectoria profesional.
Peter Punk non contaba con que as cousas sempre poden ir a peor. Na súa nova
aventura, non lle queda outra que afrontar o seu fracaso. Pero está disposto a

todo pola risa do público.
Unha catedral de nove paraugas en equilibrio, o salto ao baleiro dun voluntario a
cegas, o perigoso Circuíto da Morte, e un evocador final que sorprenderá ás máis
cativas e cativos, e fará reflexionar ao público adulto.
Nesta ocasión veremos a un pallaso optimista, equilibrado e olímpico, que
buscará a complicidade do público para superar as dificultades que atopará en
cada rutina, como unha metáfora dos tempos que vivimos.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
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Nome do espectáculo Peor Imposible
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown

VIDEO

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Festiclown 2014

Idioma Galego

Rivas Vaciamadrid

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

PREMIO do público

DOSSIER
Charlatana.org

Peter Punk
A chungatrona
Neste espectáculo Peter Punk crea un conxunto de rutinas que confirma a
súa intención de converterse nunha referencia do novo circo galego como
pallaso.
Neste espectáculo veremos unha aloucada entrada en escena coa Testarrosa,
o miniciclo de Peter Punk. A máxica desaparición dun globo no seu bandullo,

a destreza dunha voluntaria con tres aros e un vaciador de ideas.
E como colofón, un final único no mundo: A CHUNGATRONA!! Un aparello
pensado por un pallaso, que manterá ao público en tensión ata que... algún
incauto resulte totalmente mollado e coa cara cuberta de tarta. Todo isto para
desatar a risa, a diversión e a loucura do público: nenas, nenos e maiores.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’
Nome do espectáculo A CHUNGATRONA
Modalidade artística Circo, Malabares, Humor, Clown
Público ao que vai dirixido Público infantil e familiar

VIDEO

Idioma Galego

PREMIO do público
Festiclown 2013

Duración do espectáculo 60 min

Rivas Vaciamadrid

Ubicación Espazo interior ou exterior
DOSSIER
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Peter Punk

Peter Punk e o Neno Imperdible

Que lle acontece a un pallaso cando o seu ego supera o seu propio nariz?
Descúbreo neste trepidante espectáculo, no que Peter Punk e Brais das
Hortas comparten elenco por primeira vez. Un tendedeiro en equilibrio, un
salto ao baleiro en monociclo, unha voluntaria morta e resucitada en escena,
seis instrumentos interpretados ao vivo (guitarras: clásica, eléctrica e
portuguesa, acordeón e bucina) e ata Peter Punk se atreve coa harmónica!! E
como final: A Chungatrona: un artefacto único no mundo, pensado por un
pallaso. Estes son algúns dos elementos desta novidosa proposta teatral

dirixida polo recoñecido director arxentino Walter Velázquez e no que
participan Peter Punk e Brais das Hortas. Esta é unha obra que destaca polo
seu coidado guión, a elaboración e enxeño das rutinas, un grande traballo de
dirección e unha orixinal escenografía.

Ficha artística

Elenco Isaac Rodríguez "Peter Punk’’ e Brais das Hortas
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Nome do espectáculo Peter Punk e o Neno imperdible
Modalidade artística Circo, Música, Malabares, Humor, Clown

Público ao que vai dirixido Público infantil e familiar
Idioma Galego

Un músico e un artista de circo. Dous pallasos en constante
reconciliación entre eles, consigo mesmos e co mundo enteiro.

Un delirio nun monociclo pinchado. Diversión, música ao vivo e
momentos de tensión e risco. Un completo espectáculo para
desfrutar tanto na rúa coma no teatro.

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

CIRKOMPACTO
Hell Brothers

Rejhuz e Clakghs Setén son o fillo e a filla de Satán. O seu pai, farto de
aguantar a estes dous completos inútiles malcriados e aspirando a ser
emérito por fin, decide botalos do inferno para que aprendan a gañarse o mal
por si mesmos.
Rejhuz, o maior dos dous, é un ególatra petulante que inventou un aparello
coa finalidade de conseguir almas e amosar ó seu pai que é un digno
herdeiro. Xunto a Clakghs, a súa irmá pequena, unha completa tarada que o
segue a todas partes, chegan á terra dispostos a dominar á humanidade,

pero... que é o que van atopar?
Certamente estes dous "pobres diaños" son tan malos como presumen?
A COMPAÑÍA
CIRKOMPACTO é a unión creativa de lván Casanova e Malala Ricoy.

Ficha artística

Elenco lván Casanova e Malala Ricoy
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Nome do espectáculo Hell Brothers
Modalidade artística Slapstick, Circo, Humor, Clown

Unha compañía de recente creación que, nacida baixo a premisa da
importancia que o circo e as artes escénicas tiveron e teñen na
educación social, pretende encher de contido os seus espectáculos.

Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego ou Castelán
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

MAXIA
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O Mago Paco
HOCUS POCUS

Unha proposta diferente e moi participativa, chea de complicidade entre o mago e o
seu público, que vivirá momentos ilusionantes, divertidos, loucos, emotivos e sobre
todo, inesquecibles.
Preparade as vosas mellores gargalladas porque comezamos!!!
Seguindo a súa tónica de humor, O Mago Paco ofrécenos unha vez máis un
espectáculo de maxia infantil cheo de risas, cor e moitas sorpresas.
A maxia do Mago Paco caracterízase pola posta en escena de elementos visuais e
moi rechamantes que provocan unha dinámica constante sobre o escenario.
Deste xeito, ningún espectáculo é igual, todo depende da resposta do público,

Ficha artística

sobre todo das cativas, xa que é un espectáculo pensado por e para elas. Poderán
Elenco Francisco Otero “O Mago Paco”

xogar, rir, brincar, actuar... formando parte activa do seu fantástico mundo, cheo

Nome do espectáculo HOCUS POCUS

de emocionantes aventuras.

Modalidade artística Maxia, Humor e Clown.
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego
Duración do espectáculo 70 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

A COMPAÑÍA

Francisco Otero "O Mago Paco" é un mago especialista en
maxia infantil. O seu traballo como animador infantil levouno
ó recurso da maxia. A partir dese momento, a maxia e o
teatro dirixiron a súa traxectoria laboral e artística,
formándose en diversos cursos de teatro, maxia e clown, ata
se converter no gran profesional que é hoxe en día.
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VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

O Mago Paco
CINEMATOMAGO

Un cinematógrafo é un aparato que permite proxectar imaxes creando unha
sensación de movemento, e un mago é unha persoa que ten a capacidade de
conseguir

cousas

extraordinarias

cos

seus

poderes

sobrenaturais.

O

CINEMATOMAGO é un personaxe que converte esas imaxes en movemento en
maxia.
Todas escoitamos falar nalgunha ocasión da "maxia do cine". Pois nesta ocasión, a
través do seu Cinematomago, O Mago Paco fará desta frase unha realidade,
presentándonos diferentes clásicos do cine de todos os tempos a través da maxia.
Emoción, lembranzas, gargalladas e moita ilusión agárdannos neste novo
espectáculo do noso mago infantil favorito.

Ficha artística

Elenco Francisco Otero “O Mago Paco”
Nome do espectáculo CINEMATOMAGO
Modalidade artística Maxia, Humor.
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

¿Preparadas para vivir a maxia do cine en directo?
A COMPAÑÍA
Francisco Otero "O Mago Paco" é un mago especialista en
maxia infantil. O seu traballo como animador infantil levouno
ó recurso da maxia. A partir dese momento, a maxia e o
teatro dirixiron a súa traxectoria laboral e artística,

formándose en diversos cursos de teatro, maxia e clown, ata
se converter no gran profesional que é hoxe en día.
VIDEO
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DOSSIER
Charlatana.org

O Mago Paco
PATAPATÚN TUN TUN !!

Neste divertido espectáculo, O Mago Paco mostra a súa faceta máis tenra para
achegar o mundo da maxia ós nenos e nenas máis cativas a través de xogos,
disfraces, cancións, bonecos e historias.
De súpeto, todo ten maxia. Todo é maxiaaa!!! Só hai que berrar ben forte...
PATAPATÚN TUN TUN!!!
A COMPAÑÍA
Francisco Otero "O Mago Paco" é un mago especialista en maxia infantil. O
seu traballo como animador infantil levouno ó recurso da maxia. A partir

Ficha artística

Elenco Francisco Otero “O Mago Paco”
Nome do espectáculo PATAPATÚN TUN TUN !!
Modalidade artística Maxia, Humor, Clown
Público ao que vai dirixido Primeira infancia (1-4)
Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min

dese momento, a maxia e o teatro dirixiron a súa traxectoria laboral e
artística, formándose en diversos cursos de teatro, maxia e clown, ata se
converter no gran profesional que é hoxe en día.
Percorre toda a xeografía galega cos seus espectáculos traballando en
diversos espazos como teatros, prazas e rúas, escolas, bibliotecas...

Ubicación Espazo interior

VIDEO
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DOSSIER
Charlatana.org

TEATRO

15

Charlatana.org

Tropa de Trapo
4 MONOS

Hai moitos anos, no Lonxano Oriente, naceu un símbolo que viña do poder para
reprimir ao pobo: os Tres Monos Sabios. Un mono non oía o que pasaba ao seu
redor. Outro non quería ver o que tiña diante. E o último calaba a boca para non
dicir todo o que pensaba.
Nós dámoslle a volta. Os nosos monos van escoitar, ver e falar. Van pensar, van
actuar... e van ser catro!
Catro monos, catro historias.
A auténtica historia do lagarto da saia da Carolina, que non era un, senón dous...

e non se levaban moi ben.
O conto do monstro da Amazonía que destruía a selva e aterrorizaba aos demais
animais.
A historia de catro mulleres que vivían nunha aldea e que conseguiron evitar que

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz e Brais das Hortas
Nome do espectáculo 4 MONOS
Modalidade artística Narración oral, Música ao vivo, Teatro vivo

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min

lles roubaran o seu peixe cantando e regueifando.
E por último, a tola historia dun mono que quixo pintar as nubes cun “spray” para

que non houbese máis tormentas... e, sen querer, cambiou a vida do resto dos
monos.
Catro contos para falar de como nos relacionamos entre nós e co medio, para rir,
para reflexionar, para cantar e para soñar con outro mundo posible.

Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO
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DOSSIER
Charlatana.org

Brais das Hortas
ZONA EN OBRAS

Atención! Este espectáculo está en obras. Si: está sen acabar. Pero non vos
preocupedes. Temos un andamio, tubos de antenista, unha guitarra eléctrica cun
looper, unha batería cun capacho e un caldeiro, ferramentas... e a axuda
inestimable do público.
Malo será que entre todas non acabemos estes contos cheos de música e ritmo.
Contos de osos tristes, de extraterrestres que viaxan en caldeiros de fregar, de
cans de palleiro que se converten en superstars...
A nova tolería de Brais das Hortas. Contos, música, títeres, instrumentos con
obxectos e moita interacción co público.

Ficha artística

Elenco Brais das Hortas

17

Nome do espectáculo Zona en Obras
Modalidade artística Narración oral, música ao vivo

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Patty Diphusa
Sexo Seguro ¿Seguro? ¡Seguro!

Que é o sexo? Que é o amor? É o sexo mellor con Amor? Por onde comeza o
Amor? Pódese amar a alguén se non te amas a ti mesm@? Un espectáculo que
aborda temas complexos e mesmo semella que vamos para atrás en temas de

educación emocional e sexual. Porque este show contén unha importante carga
didáctica sexual. E... non te preocupes, que o que pasa no show, quédase no
show!. “Sexo Seguro. Seguro? Seguro!” estivo presente en eventos coma a Noite das
Chicas do Concello de Fuenlabrada ou o Circuito Café Teatro de Valencia,

Ficha artística

ademais de en múltiples bares e salas de España.

Elenco: Malala Ricoy

Nome do espectáculo: Sexo Seguro ¿Seguro? ¡Seguro!
Modalidade artística: Clown, Cabaret, Monólogo
Público ao que vai dirixido: Maiores de 14 anos.
Idioma: Galego, Castelán.
Duración do espectáculo: 60 min.
Ubicación: Interior
VIDEO
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DOSSIER
Charlatana.org

NARRACIÓN
ORAL
19
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Marta Ortiz
Coser e Contar

Con fío, agulla e dedal enfíame un conto xa! Comezamos a viaxe nun taller de
costura, un lugar máxico aos ollos da nena protagonista que escoita contos,
coplas, cancións en boca da súa avoa, nai e tía mentres traballan. Contos tan
antigos como o oficio da costura. Puntada a puntada percorreremos mundos
onde os fíos falan, as caixas de costura abren as portas da fantasía e os
bastidores de bordar son ventás onde asomarse a historias prohibidas. Neste
espectáculo atoparemos narración oral, música, teatro de obxectos e pezas
enlazadas polas coplas do Cancioneiro da Agulla. Unha homenaxe ás mulleres

de mans sabias que foron as primeiras narradoras e transmisoras de
coñecemento.

Ficha artística

O Cantar das costureiras
Elenco Marta Ortiz

é cantar que nunca acaba.

Nome do espectáculo Coser e Contar

Como teñen fío dabondo

Modalidade artística : Narración oral, teatro de obxectos e
música
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min aproximadamente
Ubicación Espazo exterior ou interior
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botan coplas enfiadas.

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Tropa de Trapo
Barquiño de Pau
Canta, Buguina, canta!
Soprando a nosa buguina, comezaremos a nosa viaxe nun Barquiño de Pau.
Veremos illas onde viven caracois, galiñas poñedoras e vacas. Regaremos a
herba. Xogaremos coa marea que sobe e baixa. Cantaremos cancións de
ghavotas e moverémonos coma nécoras.

E incluso daremos unha volta baixo o mar.
Barquiño de Pau é un espectáculo de teatro de obxectos e música para a
primeira infancia. Exploramos os sentidos dunha maneira amena, coa
participación das crianzas, con diferentes texturas coma os módulos de papel
estraza ou as esponxas naturais.

Ficha artística

E tamén con moita música, ao son do acordeón,
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Elenco Marta Ortiz e Brais das Hortas
Nome do espectáculo Barquiño de Pau

Modalidade artística Teatro de obxectos, Música infantil
Público ao que vai dirixido Primeira infancia (0 – 6 anos)
Idioma Galego
Duración do espectáculo 40 min
Ubicación Preferiblemente interior (consultar para exterior)

da mandola portuguesa, do dizi chinés ou co
propio corpo. E as texturas sonoras da buguina,
da auga, do papel, da tea...
Recitamos poemas e xogamos coas palabras a
debuxar

ideas.

Brincamos

coa

imaxinación

recreando animais con obxectos, o mar con teas

ou medusas con paraugas.

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Marta Ortiz
Canta, Buguina, Canta!
Canta, Buguina, canta!

Canta para nenos e nenas, para viaxar xuntas en igualdade, con amor e respecto.
Soprando a nosa buguina, comezaremos a viaxe polo mar. Visitaremos illas onde
viven caracois, galiñas poñedoras e vacas. Regaremos a herba. Xogaremos coa
marea que sobe e baixa.
Cantaremos cancións sobre a lúa e faremos barcos de papel para continuar

viaxando lonxe.
Brincamos coa imaxinación recreando animais con obxectos,
barcos e illas de papel, un mar de tea ao son da música e das
palabras.
Canta, Buguina, canta! é un espectáculo para primeira infancia

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz
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Nome do espectáculo Canta, Buguina, Canta!
Modalidade artística Teatro de obxectos, Narración oral, Música

que ten como obxectivo xogar coa palabra e a poesía, coas
cancións e contos, cos xogos visuais e sonoros que serán o berce
da literatura.

Público ao que vai dirixido Primeira Infancia (0 – 6 anos)
Idioma Galego
Duración do espectáculo 40 min
Ubicación Espazo interior (consultar para exterior)

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Brais das Hortas
Contos para caghar patatillas
Música, clown e contos a partes iguais nesta proposta de Brais das Hortas
para toda a familia.
A Santa Compaña cantando un trap, o home do saco, a verdadeira canción de
como morreu Tranquilo, un ataque de salouco, unha base creada ao vivo

cunha loop station, sete bruxas que voan de Moaña a Sevilla nunha barca,
instrumentos de refugallo creados en directo… e moito máis.
Un espectáculo para morrer de medo… ou de risa!

Ficha artística

Elenco Brais das Hortas
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Nome do espectáculo Contos para caghar patatillas
Modalidade artística Naración oral, Música ao vivo

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Marta Ortiz
Galicia Máxica
Este espectáculo de narración oral está cheo de contos tradicionais galegos,
romances, cancións e xogos da nosa tradición. Esta proposta é unha viaxe pola
Galicia máis sorprendente, chea de seres máxicos, cancións, xogos e tradicións
que gardan con elas costumes e sentires dun pobo.

Narración oral, música e manipulación de obxectos para poñer en valor e
achegar a nenas e nenos ó noso patrimonio cultural de forma divertida.

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz
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Nome do espectáculo Galicia Máxica
Modalidade artística Naración oral, Manupulación de obxectos

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 45 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

Tropa de Trapo
Contos de Nenas Grandes e Pequenas
Contos de nenas grandes e pequenas é unha proposta de narración oral e
música en directo. Contos e cantos de mulleres de todas as idades. Quixemos
contar as súas historias, todas distintas e cada unha coa súa voz propia. Aquí
van os contos de mulleres diversas: unha nena que trata de mediar nunha
pelexa entre lagartos, dúas mulleres que axudan a parir a unha vaca, unha
nena pequena que salva ao seu pai do esquecemento e a morte, a historia de

kinsasa a elefanta máis vella e sabia de África que aconsella e axuda a resolver
os conflictos entre animais...
O poder do amor e da memoria, a importancia do bo trato entre as persoas, a
loita contra a violencia machista e a igualdade entre homes e mulleres, a
resolución de conflictos mediante o diálogo...son algúns dos temas que imos
atopar nesta proposta de contos e música da compañía Tropa de Trapo.

Ficha artística

Elenco Marta Ortiz e Brais das Hortas
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Nome do espectáculo Contos de Nenas Grandes e Pequenas

Modalidade artística Narración oral, música ao vivo.
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

María da Pontragha
Contar co Vento

"Contos e melodías na compaña da música do acordeón.
Porque o vento pode cambiar, totalmente, unha historia....
Historia de tradición oral para toda a familia:

Ficha artística

de medo, de risa e bonitas a rachar"
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Elenco María Iglesias “María da Pontragha” e Miguelón Paz
Nome do espectáculo Contar co Vento
Modalidade artística Narración oral, música ao vivo
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

A COMPAÑÍA
María da Pontragha é educadora e antropóloga,
dende sempre mantivo un vínculo moi forte coa
tradición oral, tanto a través da música coma da
palabra en sí. No 2009 comezou a súa andaina
no mundo da narración centrándose en todo o

que rodea a oralidade.
VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

María da Pontragha
Non teñas medo á morte
Podes morrer coa risa, chorar coa risa e tamén rir coa morte!

Percorreremos un longo camiño en compañía, nunha contada festiva e alegre na
que non hai tempo de laiarse nin choromicar!

Ficha artística

Escoitas as campás??? Agarda, escoita.... e se tes medo... Peidea forte!
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Elenco María Iglesias “María da Pontragha”
Nome do espectáculo Non teñas medo á morte
Modalidade artística Narración oral
Público ao que vai dirixido Público familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo interior ou exterior

A COMPAÑÍA
María da Pontragha é educadora e antropóloga, dende
sempre mantivo un vínculo moi forte coa tradición
oral, tanto a través da música coma da palabra en sí.

No 2009 comezou a súa andaina no mundo da
narración centrándose en todo o que rodea a
oralidade.

VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

María da Pontragha
e Bleuenn Le Friec
CONTOS… ENTRE CORDAS
En “Contos... entre cordas”, recorremos un mesmo camiño en busca dun lugar

común entre as nosas dúas formas de expresión.
Entre a palabra e a música ideamos a maneira de achegar a arpa e o seu repertorio
a lugares onde non adoita escoitarse. A música clásica faise máis cercana
atravesada polos contos que traemos.
Mostrarémosche o vínculo entre as rosquillas e a música romántica, entre a
tradición oral galega e o repertorio da arpa clásica, entre os contos e as cordas.
A COMPAÑÍA
María da Pontragha é educadora e antropóloga, dende
sempre mantivo un vínculo moi forte coa tradición oral,

Ficha artística

tanto a través da música coma da palabra en sí. No 2009
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Elenco María Iglesias “María da Pontragha” e Bleuenn Le Friec comezou a súa andaina no mundo da
centrándose en todo o que rodea a oralidade.
Nome do espectáculo Contos… entre cordas

narración

Modalidade artística Narración oral, música ao vivo

Bleuenn Le Friec é unha arpista bretoa, galega de

Público ao que vai dirixido Todos os públicos

adopción. Aprendeu a tocar a arpa celta no ámbito da

Idioma Galego

música tradicional bretoa. Despois emprendeu o estudo da

Duración do espectáculo 50 min

arpa clásica e é con este instrumento que desenvolve hoxe

Ubicación Espazo interior ou exterior

a súa vida musical (Real Filharmonía de Galicia, Orquesta

del Gran Teatre del Liceu, ...) como na música de raíz galega
(Zumaque, Uxía, Xoan Curiel,...).

VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Brais das Hortas
Contos de Defuntos (e outros asuntos)
Contos de mortos que non están tan mortos, da Santa Compaña que non era
tan santa, de aparecidos e visións... de todas estas causas que rodean a vida e
a morte en Galicia, e das que nunca está de máis falar un pouco. Porque o
mundo cambia.

O noso mundo, o dos vivos... e quen sabe se o dos mortos tamén cambiou!
Porque, aínda que haxa luz eléctrica, nunca se sabe onde se che pode
aparecer algo...

Ficha artística

Elenco Brais das Hortas
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Nome do espectáculo Contos de Defuntos (e outros asuntos)
Modalidade artística Naración oral, Música ao vivo

Público ao que vai dirixido Público Adulto
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

VIDEO

DOSSIER
Charlatana.org

MÚSICA
INFANTIL
30

Charlatana.org

Brais das Hortas
Consertasso na horta

Hoxe na horta de Brais das Hortas hai concerto. Mellor dito: Consertasso!
Todo da casa!
Grelos e temassos, cun equilibrio variado de formas e estilos - como
debe ser nun ecosistema musical diverso e saudable!
A Santa Compaña aparécese entre as patacas cantando un trap.
Hai unha pulga punk da praia de Liméns.
As cabras tiran para o monte e os caracois reivindican o seu ritmo: o
reggae.
Entre as cenorias, os lagartos toman o sol ao son dun tumbao -é o

propio!- e os kiwis non paran de brotar bailando ska.
axuda ás veciñas para botarlle o sulfato as viñas. E máis temassos entre
guitarrazos, charangazos e un lote de instrumentazos máis.
Música e humor para toda a familia.
Letras e arranxos coidados para sementar e apañar risas e ganas de
cantar xuntas.

Este concerto
é para nós
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Ficha artística

Tamén hai sitio para os soños, coma o de ser astronauta, ou para pedirlle

Elenco Brais das Hortas
Nome do espectáculo Consertasso na horta

Modalidade artística Música ao vivo, teatro, humor
Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

VIDEO

Idioma Galego
Duración do espectáculo 50 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

DOSSIER
Charlatana.org

Peter Punk e Brais Hortas
Concerto PunkInfantil
Punk para nenas? Por que non?! E logo? Que hai máis punk ca unha

nena?
O punk é rebeldía, é pensar por ti mesma. Do it Yourself!! Faino ti ao teu
xeito!! Como poidas, como queiras e como che preste!
O punk é ir a contracorrente, non ser coma a maioría porque cada unha
de nós é diferente. O punk é berrar, rir, facer pis... e tamén escribir as
túas propias cancións, facer a túa banda, atopar a túa personalidade.

O punk é protestar. Quen non chora, non mama!! Sabemos o que
queremos, sabemos o que non queremos e estamos dispostas a chorar,
cagar e patexar!! Se non podemos xogar, non é a nosa revolución!
Un cantante punk e un cantante infantil condenados a compartir
escenario acaban creando un delirio musical chamado "Concerto

Tras

descubrirse

e

recoñecerse

van

progresivamente, nun espazo común dando como resultado este
espectáculo musical e de clown para todos os públicos, no que está
presente o concepto punk máis alá dos aspectos máis superficiais.
Vencellado directamente co mundo infantil e as inquedanzas das cativas
e cativos.

Este concerto
é para nós
32

Elenco Isaac Rodríguez “Peter Punk” e

confluíndo,

Ficha artística

Punklnfantil".

Brais das Hortas
Nome do espectáculo Concerto Punk Infantil
Modalidade artística Música ao vivo, Clown,

VIDEO

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
FINALISTAS dos Premios Martín Códax da
Música nos anos 2019 e 2021.

DOSSIER

Charlatana.org

MÚSICA
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Charlatana.org

Blues do País
Versión Dúo
Blues do País somos Bieitta James, a grande Diva Rural (lseo Agilda) e

Pepe King, o Bluesmanciño que a acompaña (Brais das Hortas).
Xuntas versionamos clásicos do Blues, Soul, Rhythm'n'Blues... E
adaptámolos á idiosincrasia e retranca galegas. E dá gusto! Si, señora!
Blues en galego! Otis Redding no peirao da Coruña, ou Etta James
mariscando en Cabo da Crus, B.B. King nun furancho en Redondela ou
Eric Clapton lendo a Castelao...

Todo iso é posible con Blues do País.
Música de calidade, en galego, mesturada con teatro, clown e
improvisación. Enerxía e entrega total en cada directo e unha
discografía coidada no breve percorrido deste dúo galaico-mississipeño.

escenarios e situacións: casas da Cultura, auditorios, festivais, ceas,
aniversarios, paradas do bus, rotondas, rúas e prazas, camións do
pienso e mesmo bateas ... Calquera sitio é bo para botarlle uns blueses
da casa.
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Ficha artística

Dende que arrincamos motores no 2014 xa pasamos por todo tipo de

Elenco Iseo Agilda e Brais das Hortas
Nome do espectáculo Blues do País
Modalidade artística Música ao vivo, Teatro clown
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar

VIDEO

Idioma Galego

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

DOSSIER

Charlatana.org

Blues do País
e o Sindicato da Verbena

Os concertos de Blues do País son apoteóticos e imprevisibles, cheos
de enerxía e retranca. Pero aínda hai máis: Blues do País... con banda!
A nosa banda chámase o Sindicato da Verbena.

Tres sindicalistas que nos acompañan: Manu Alonso no baixo (Trioceros,
Mercedes Peón), Martiño Mato no saxo (Tres Trebóns, Magnifique
Bande dos Homes sen Medo, A Máquina de Mallar...) e Gustavo Agassi
(Sacha na Horta, Festicultores Troupe, Brinkadelia).
Se alguén se preguntaba se un dúo coma Blues do País se

quedaba curto para escenarios máis grandes, aquí está a resposta:
Blues do País e o Sindicato da Verbena! Toda a enerxía de Blues do País

Elenco Iseo Agilda, Brais das Hortas, Martiño Mato

Ficha artística

multiplicada por cinco e elevada a onde a Diva nos queira levar.

Manuel Alonso e Gustavo Agassi
Nome do espectáculo Blues do País e o Sindicato da Verbena
Modalidade artística Música ao vivo, Teatro clown
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
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VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

The Lákazans
Gañadores do Premio Martín Códax da Música 2018 na categoría de

jazz, funk e blues, polo seu álbum "Sandwina". Desde os seus inicios alá
polo 2011, esta banda de R&B, soul e xéneros afíns, non pararon de tocar
e crear expectación entre o público que os descobre e o que os segue,
converténdose nun referente en Galicia.
Co

seu

último

traballo

inspirado

na

muller

máis

forte

do mundo, amplían o seu rexistro a novos xéneros da música americana,
máis aló do seu blues característico. Cun directo irresistible, no que van
caldeando aos poucos ao público cunha actitude e presenza que fascina
desde o primeiro segundo.

Ficha artística

Nome do espectáculo Sabela Rey, Benjamín
Vázquez, Francisco Sieira, Ramón Figueira,
Francisco Velo, Aitor García.
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Inglés, galego, castelán

Duración do espectáculo 75 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
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VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Andhrea & The Black Cats
Gañadores do VI Concurso de la Societat de Blues de Barcelona, esta

banda Compostelana leva percorrendo Galicia e parte da península
dende 2012. Do Festival de Blues de Benicassim (2016) ao Sweet
Cotton Festival (2018) desfrutaron dos seus directos cargados de
proximidade e unha atmosfera colmada de complicidade, harmonía e
ritmo.

Hoxe en día están a presentar a súa nova formación, coa
incorporación da tuba, dotando aos seus directos dun carácter
que fai recordar á vella New Orleans, sen abandonar o seu particular

Ficha artística

"blues viejuno“.
Nome do espectáculo Andhrea & The Black Cats
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar

VIDEO

Idioma Inglés
Duración do espectáculo 75 min

Ubicación Espazo exterior ou interior
DOSSIER
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Charlatana.org

Sabela King
& The Heartbreakers
Con máis de douscentos concertos por toda a xeografía galega, entre os

cales destaca a súa participación no Outono Códax Festival, no Fisterra
Blues Experience e no Feito a Man; Sabela King & The Heartbreakers
gravan o seu primeiro disco homónimo. Apostan por mesturar
composicións propias e versións moi persoais de cancións de Sam
Cooke, Johnny Cash e Emily Loizeau.
O disco está gravado en directo. Sabela King canta e toca o ukelele,

Benjamín Vázquez toca as guitarras e Ramón Figueira "Figui" toca as
harmónicas. A gravación corre a cargo de Dani Blanco. Os dez temas
elixidos inclúen arranxos de percusións, segundas guitarras, voces e
baixos; o que configura o novo son da banda. Un son que require dun
formato máis numeroso para poder levar este tipo de atmosferas ós
Vázquez á guitarra e Lucas Martínez ás percusións.
Sabela King & The Hearbreakers defínense pola contención e a sutileza. A
potente voz de Sabela mestúrase coas atmosferas creadas polos
Heartbreakers para ofrecer un espectáculo cheo de texturas.
Xuntos trazan unha viaxe sonora e estilística na que se percibe un

profundo respecto ás linguaxes das músicas populares, sen deixar de
lado as súas influencias máis modernas.
38

Ficha artística

directos. Incorpóranse, entón, ao equipo: Diego Novoa ó baixo, Pablo

Nome do espectáculo Sabela King & The Heartbreakers
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar
Idioma Inglés, galego, castelán
Duración do espectáculo 75 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Mallou
Cantares da Terra
Mallou é un dúo formado por Sabela Bello e Benjamín Vázquez.
Conxugan temas propios con clásicos da música popular galega;
cancións de Amacio Prada, Xoán Montes Capón, Suso Vaamonde e
Fran Perez “Narf”, entre outros.
Toman o nome do gaiteiro Xoán Bello Mallou, avó de Sabela

Mallou reinterpreta a tradición da música popular dende un profundo
respecto ás súas raíces. Na súa maneira de crear, entender e
arranxar, percíbense como as diversas influenzas musicais, xunto
coas súas sensibilidades, pasan a forma parte dunha viaxe sonora
que mestura elementos clásicos con outros máis modernos.

Ficha artística

Mallou é un proxecto sutil, contido e intenso. As dinámicas, o aire e o
latexo da propia música son elementos que forman parte da súa
maneira de entender as cancións.

Nome do espectáculo Mallou
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar

VIDEO

Idioma Galego
Duración do espectáculo 75 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
DOSSIER
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Charlatana.org

Marta Casais
& Benjamín Vázquez
Marta Casais e Benjamín Vázquez presentan un proxecto compartido,
nado cun único propósito: explorar esas cancións que os acompañan
no día a día e que tanto os emocionan.

Guitarra e voz únense para artellar un repertorio composto por
melodías de moi diversas orixes, creando un estilo propio que mestura
xéneros e herdanzas, o presente co pasado, arriscándose a sondear a
forza contida tanto nas harmonías coma nos silencios.
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Ficha artística

Os arranxos, bosquexados dende a improvisación e a escoita mutua,
parten dun profundo respecto polos propios compositores e as raíces
das músicas populares; todo isto sen deixar de reinterpretalas a través
de novas sonoridades, explorando linguaxes coma o blues, o flamenco,
o jazz, a música popular galega ou algunhas músicas populares
sudamericanas, valéndose dunha especial coidado polo legado da
tradición.
Nome do espectáculo Marta Casais

e Benjamín Vázquez
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Todos os públicos

AUDIO

Idioma Galego, castelán e inglés
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

DOSSIER
Charlatana.org

The Tetas’ Van
The Tetas' Van nace en 2011 coa idea inicial de crear unha banda de

mulleres co obxectivo primordial de visibilizar á muller dentro do
panorama musical, xa que non hai moitas referentes neste ámbito. É
moi importante visibilizar o papel da muller en todos os contextos,
sobre todo para as novas xeracións. É un dos obxectivos deste
grupo: "Queremos normalizar a figura da muller no escenario".
Tamén teñen como obxectivo reivindicar a nosa lingua. E así, en galego,

compoñen letras que falan da realidade da muller, rompendo cos
estereotipos de xénero.
A SÚA MÚSICA
Aínda que somos especialistas en versións, o noso obxectivo é o de

Elenco Lucre (voz), Ornar (guitarra), Irene (saxo), María (Teclado),

nos tocan a todas, a través da nosa lingua. Pretendemos ser tamén a
voz de todas aquelas que desexen que cantemos os seus poemas,
textos ou melodías. É por isto que contamos coa colaboración de
poetisas que nos agasallan as súas verbas encantadas.

Ficha artística

divertir transmitindo, reivindicando e loitando contra as inxustizas que

Pablo (Baixo), Lorena (batería)
Nome do espectáculo The Tetas’ Van
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto

Idioma galego
Duración do espectáculo 90 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
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VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Latexo Percusión
LATEXO é o son. LATEXO é o movemento. LATEXO é unha explosión de ritmo e
enerxía. O espectáculo de Latexo Percusión combina o visual da danza cos
arranxos musicais baseados na tradición dos blocos afro de Salvador de

Bahía. Latexo aporta a súa propia visión do estilo, matizándoo a través de
influencias que van dende a percusión mandinga ou a música galega ata a
percusión contemporánea.
A maxia visual do movemento, os momentos de interacción e a forza dos
instrumentos de percusión impactan no público, facéndoo vibrar en sintonía.
Latexando ao unísono. A percusión e a danza eclosionan no espectáculo de
rúa de Latexo, que se achega ás persoas sen necesidade de infraestruturas
nin de localización concreta.

seguro e de calidade, desbordante de enerxía, interactivo e que apaixona
tanto a cativas como a maiores. O show de rúa de Latexo é un espectáculo
que brilla literalmente con luz propia, contando na súa versión nocturna con
iluminación interna dos tambores.
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Ficha artística

Latexo Percusión propón para esta tempada un espectáculo de animación

Nome do espectáculo: Latexo Percusión

Modalidade artística Música ao vivo, Animación de rúa
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego
Duración do espectáculo 1h 30min
Ubicación Espazo exterior, consultar

para interior

VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Lidia India e Latexo
Percusión
Da mestura entre a banda de Lidia India e Latexo Percusión xorde un
formato único, que agroma nesta proposta de World Music, composta por
oito intérpretes, nunha formación que inclúe batería, baixo, guitarra, teclado,

voces e un amplo set de percusión africana, brasileira, cubana e galega. As
composicións, de autoría propia, beben das fontes tradicionais galegas ás
que

se

suman

elementos

doutras

culturas,

tanto

musicais

coma

coreográficos.

Lidia India é unha cantora e compositora da comarca de Ferrolterra. Tras a
influenciada polos ritmos afro-brasileiros que se mesturaron coas súas
raíces musicais galegas. Latexo Percusión é un grupo compostelán formado
por percusionistas galegas que pesquisan na tradición musical dos blocos
afro brasileiros e da música malinké da costa oeste africana, entre outras. En

2021 decidiron xuntarse e compartir ideas e formas de sentir a música.

Ficha artística

súa estancia en Sudamérica, principalmente en Brasil, a súa música viuse
Nome do espectáculo: Lidia India e Latexo Percusión

Modalidade artística Música de Raíz, World Music
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego
Duración do espectáculo 60min
Ubicación Espazo exterior ou interior
VIDEO
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DOSSIER

Charlatana.org

Boroa
UN MUNDO DE MÚSICAS
Un Mundo de Músicas é un espectáculo musical no que se presenta a

funcionalidade e versatilidade da gaita, ademais da súa adaptación ás
novas tecnoloxías no século XXI.
A proposta de Boroa ofrece unha variedade de opcións musicais
acústicas: Composición propia combinada co folklore tradicional galego,
pasando pola música de raíz de principios do século XX, nunha viaxe pola

cultura e estilos musicais de diferentes países, así como a introducción na
música contemporánea, o cine, ou a potencia sonora e a velocidade da
música bretona e irlandesa.

comúns para a gaita, proporcionan ao proxecto unha sonoridade e unha
posta en escena atractiva, co divertimento e a posta en valor do idioma
universal, a música, como obxectivo.
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Ficha artística

A selección do diferente repertorio, e o arranxo de temas pouco

Elenco Sabela Olivares, Alberto Millán e Suso Bello
Nome do espectáculo UN MUNDO DE MÚSICAS
Modalidade artística Música ao vivo, Animación de rúa
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Lévedo
Lévedo é un intento de facer fluír a música tradicional de Bouba e o rock

progresivo da Máquina de Mallar nun mesmo camiño. Sen perder a
esencia e respectando cada un dos estilos logrouse a conexión áurea
entre ambos grupos, conseguindo un son totalmente vivo e orixinal. O
público non pode deixar de bailar mentres se mergulla nun mar de
ondas sonoras. Do escenario ao torreiro e viceversa, unha experiencia
pendente de desfrutar para calquera mortal.
QUEN SOMOS?
Sete músicxs do país de moi diversas procedencias, aportando os
acordes máis psicodélicos e usando de base as melodías da terra.
Contamos cos membros da Máquina de mallar, e enriquecendo coas
mestura de talentos danlle o son a LÉVEDO.
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Ficha artística

voces e as percusións máis tradicionais ás Bouba pandeireteiras. Esta

Elenco Miguel, Martiño, Álex, Bemi, Maca, Carmen, e María
Nome do espectáculo Lévedo
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Público adulto e familiar
Idioma Galego
Duración do espectáculo 75 min
Ubicación Espazo exterior ou interior

VIDEO

DOSSIER

Charlatana.org

Bouba
TERMANDO DOS MARCOS
Despois de toda a emoción de “Vinculeiras”, chegou a merecida calma e
puidemos erguer con paciencia o que é o novo proxecto das Bouba.
A lume lento e un bocado máis maduras, reparamos en nós e no mundo e

creamos algo novo, pequeno, local, desde as marxes.
Máis ca nunca resituámonos na aldea que nos pariu, a que nos dou o nome
e nos mostrou que sen nós non había futuro. Non é esta cousa boa de
facer nun país cada vez máis asobalhado polo capital e a desmemoria.
Aquí estamos, Bouba, para seguir sendo, TERMANDO DOS MARCOS.

Os marcos somos nós.

Herdeiras e transmisoras da cultura do país e da festa ben feita.
Ben encaixamos en calquera tipo de festa, festival, romaría ou evento
pitiminí.
Aquí, ou alá, no estranxeiro ou onde nos chamen.
Somos versátiles, temos gusto, temos identidade e gana de troulear.

Ficha artística

Elenco María da Pontragha, Carme da Pontragha, Maca do
Piñeiro
Nome do espectáculo Termando dos Marcos
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
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+34 637 756 129
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