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Tropa de Trapo
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

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.

4 MONOS
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VIDEO DOSSIER

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 

Ubicación Espazo interior ou exterior
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https://www.youtube.com/watch?v=Dx6SZqOTVSk
https://www.dropbox.com/s/qbtxv19u5plz16m/DOSSIER 4 MONOS.pdf?dl=0


Charlatana.org3

Brais das Hortas
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.

ZONA EN OBRAS
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Elenco Brais das Hortas

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
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https://www.youtube.com/watch?v=LQBsrMWc7jQ
https://www.youtube.com/watch?v=LQBsrMWc7jQ
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Alakrán: Producións Teatrais

Finisterrae: O último ultramarinos conta a historia de Berto e Mónica, veciños

dunha vila da Costa da Morte con percorridos vitais moi diferentes que son como

dúas caras da mesma moeda. Mónica encarna o entusiasmo de quen devece por

retornar á súa terra, mentres que Berto representa a apatía de quen tivo que

ficar obrigado.

A través do seu encontro despois de varios anos asistimos a unha estampa

particular da Costa da Morte; do seu pasado e presente, pero tamén dun futuro

aínda por construír.

Un retrato da situación que atravesan moitas pequenas vilas afastadas dos

grandes núcleos, que padecen un despoboamento progresivo e que se adaptan

como poden aos cambios económicos e sociais que están a redefinir a súa

identidade e o seu porvir.

Finisterrae: O Último Ultramarinos
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VIDEO DOSSIER

Elenco: Borja Insúa, Celtia Figueiras e Topo Vidal

Nome do espectáculo: Finisterrae: O Último Ultramarinos

Modalidade artística:  Teatro-títeres

Público ao que vai dirixido: Adulto (+18)

Idioma: Galego

Duración do espectáculo: 80 min. 

Ubicación: Interior
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Alakrán nace no ano 2003 a cargo do titiriteiro, escultor e

actor Borja Insua, referente do teatro de títeres en

Galicia. Construtor e manipulador de monicreques, actor

e creador, Borja Insua desenvolve na súa compañía

espectáculos propios que abranguen distintas técnicas

(luva, varas, sombras chinesas, fíos) e xéneros, tanto para

nenos coma para adultos

https://www.youtube.com/watch?v=D1QgGqvxecU&t=41s
https://www.dropbox.com/s/y3lcgcxdy1s3cw7/DOSSIER FINISTERRAE.pdf?dl=0
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Patty Diphusa

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,

ademais de en múltiples bares e salas de España.

Sexo Seguro ¿Seguro? ¡Seguro!
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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
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https://youtu.be/qjna8dJ55jQ
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