
FESTIVAL DE TEATRO PARA TODA A FAMILIA

DO 15 DE XANEIRO AO 5 DE MARZO DE 2017

DOBRE 
FUNCIÓN

12:00 e 18:30 h

LEM
BRA!!!

OS DOMINGOS no 
TEATRO PRINCIPAL

Entrada única: 4,00€
Abono 7 funcións: 21,00€

(prezos con gastos de tramitación incluídos)

Billeteira aberta 2 horas antes de cada función

VENDA
ANTICIPADA

www.ataquilla.com
ou no 902 504 500

Venda anticipada ata esgotar as localidades.



Coordina:Promoven:



A programación de teatro para público familiar DOMINGOS DO 
PRINCIPAL, promovida polo Concello de Pontevedra e coordinada 
por Teatro Akatro volve de novo. Un ano máis o Teatro Principal de 
Pontevedra acollerá unha selección dos mellores espectáculos para 
público familiar.

O éxito da programación Domingos do Principal enche o teatro de risas, 
berros e emocións, e por suposto de público, o que nos obrigaba a por 
na maioría das funcións o cartaz de “Non hai billetes”. Por esta razón o 
Concello de Pontevedra acordou, como ano pasado, duplicar as funcións 
e programar pases de mañá e tarde. 

7 compañías farán 17 funcións ao longo de 7 domingos e 3 luns dende o 
15 de xaneiro ata o 5 de marzo de 2017, sendo as funcións dos domingos 
para público familiar e as dos luns para escolares.

A pretensión de Domingos do Principal é ofrecer actividades teatrais 
destinadas a publico familiar, buscando a calidade e variedade tanto nos 
temas como nas técnicas utilizadas e valorando especialmente as idades 
ás que van dirixidas, xa que Domingos do Principal conta cun público 
fiel de todas as idades chegado dende Pontevedra e a súa comarca, así 
como o Morrazo, Arousa e Vigo.

Este ano, unha vez máis, haberá dobre función, de mañá e de tarde. 
As funcións serán ás 12:00h e ás 18:30 h para público familiar no Teatro 
Principal de Pontevedra.

FESTIVAL DE TEATRO PARA TODA A FAMILIA

DO 15 DE XANEIRO AO 5 DE MARZO DE 2017



PREZO
Entrada única: 4,00€ por persoa e función 
(gastos de tramitación incluídos).

Billeteira aberta 2 horas antes de cada función.

Ten en conta que para acceder ao recinto cada espectador debe ter 
unha entrada, independentemente da súa idade e de se ocupa 
ou non butaca. Neste folleto poderás consultar a idade mínima 
recomendada para cada función.

BUTACAS
As funcións de Domingos do Principal teñen as 
butacas numeradas. 

DO
BRE

FUN
CIÓ

N

Dous pases cada 

domingo: ás 12.00 

e ás 18:30 h.



VENDA ANTICIPADA
en www.ataquilla.com ou no 902 504 500

Venda de entradas anticipada ata esgotar localidades.

Abono para as 7 funcións: 21,00€ (gastos de 
tramitación incluídos)

Podes mercar o teu abono exclusivamente por 
billeteira telefónica ou por internet.

Poderás escoller entre dous tipos de abono:

1) Abono de mañá: Darache acceso ao pase matinal das 12:00 h 
nas 7 funcións do Teatro Principal.

2) Abono de tarde: Darache acceso ao pase das 18:30 h  
nas 7 funcións do Teatro Principal.

AB
ONO

S



Domingo 15 de xaneiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

O lobo e a lúa
Por Baobab Teatro (Galiza)

Había unha vez un pequeno lobo que vivía no prado azul. El 
precisaba falar coa lúa, como a lúa estaba lonxe non ouvía, e o 
lobo berraba e berraba e non deixaba durmir a ninguén, nin a Nina 
a tartaruga, nin a Duarte o Elefante, nin a Miñao o gato malvado.

Pero un día coñece a Mariano, un ratiño que lle axudará, ou quizais 
non...

Premio Barrigaverde 2014 de textos para teatro de monicreques.

Teatro de actor e monicreques.

Duración: 45 minutos 
Recomendado a partir de 2 anos

http://baobabteatro.com/gl/o-lobo-e-lúa
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Domingo 22 de xaneiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Retahilando
Por Eugenia Manzanera (Castilla y León)

A tecedeira que tece o mundo chámase Sis Sas e é moi moi vella. 
Ela tece e tece, todo o tempo tece o tempo. Nacen as persoas, 
tecidos de historias. Unha vida... un tecer o tempo. Tempo para fiar, 
enfiar, coser e cantar. 

Historias dun tempo pasado, obxectos que son contos, cancións 
con aromas de países mediterráneos. En “Retahilando” todo 
recorda, pero nada é exactamente, como un soño. 

Premio ao Mellor Espectáculo Infantil na Feira de Teatro de Ciudad 
Rodrigo 2016.

Teatro de actor e contos con música en directo.

Duración: 55 minutos 
Recomendado a partir de 3 anos

www.eugeniamanzanera.com
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Domingo 29 de xaneiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Bhrava!
Por Cia L´Animé (Catalunya)

Bhrava! É o soño dunha rapaza que camiña polas rúas onde as 
cousas non son o que parecen. A nosa protagonista camiñará por 
paisaxes visuais fantásticos, creados por uns personaxes  que lle 
farán vivir un mar de aventuras.

Premio especial do xurado Festival Internacional de Teatro para 
Nenos “100,1000,1000000 de historias” Bucarest, Romanía 2014

Teatro de monicreques, mimo e danza e humor.

Duración: 50 minutos 
Recomendado a partir de 3 anos

http://www.lanimetheatre.com/es/
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Domingo 5 de febreiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Amagatall
Por La coja dansa (Valencia)

Amagatall narra a aventura duns pais que van na procura de 
Claudia, a filla, que sae voando agarrada a un globo. Percorren 
todos os lugares aos que Claudia foxe coa imaxinación cando 
non entende o mundo dos adultos. Lagos encantados, países 
de brinquedos, bosques tenebrosos ou a impactante pradeira 
de globos  son algúns dos lugares que ela inventa e que os pais 
coñecerán.

Danza contemporánea, creación de vídeo, multimedia.

Duración: 50 minutos 
Recomendado a partir de 5 anos

http://www.lacojadanza.com/amagatall
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Domingo 12 de febreiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Xurdefet (Jour de fête)
Por Berrobambám (Galiza)

Calquera día é bo para unha festa, aínda que túa nai non queira 
que saias da casa, por se te mollas, por se te lixas, por se alguén te 
leva, por se non atopas o camiño de volta...

Unha muller, volve ao patio da súa casa e lembra un día de festa, 
que sendo nena descubriu que os animais tiñan preocupacións 
semellantes ás  súas:  non querían medrar nunha gaiola, nin que 
os insultasen, nin aburrirse, nin xogar sós... 

Espectáculo creado a partir de textos do francés Jacques Prévert

Teatro de actor

Duración: 60 minutos 
Recomendado a partir de 6 anos

http://berrobamban.com

5



Domingo 19 de febreiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Superheroe
Por El Perro Azul (La Rioja)

Todos temos poderes ocultos. Todos gardamos algún enigma. 
Todos levamos dentro un superheroe. 

Un electricista transformado no malvado, un rapaz nun superheroe, 
a loita por defender a luz do planeta. Todo é acción nesta historia 
inspirada no mundo da banda deseñada onde non distinguimos 
realidade e ficción, quen é quen: O malvado, a rapaza,a avoa, o 
superheroe

Premio FETEN 2015 á Composición de Personaxes

Premio Mellor Actor Festival  Noctivagos 2015, Oropesa Toledo

Espectáculo de máscaras e monicreques no que un só actor dá 
vida a cinco personaxes diferentes..

Duración: 55 minutos 
Recomendado a partir de 8 anos

http://www.elperroazulteatro.com/espectaculos/superheroe/
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Domingo 5 marzo • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Moby Dick
Por Teatro Gorakada (Euskadi)

Ismael embarca no barco baleeiro Pequod  dirixido polo capitán 
Akab. Na súa viaxe fai amigos, goza do mar, aprende a distinguir 
tipos de baleas... pero a obsesión de vinganza do capitán con Moby 
Dick á balea branca, levará o barco e a tripulación á desgraza.

Premio mellor espectáculo infantil Feria de teatro Ciudad Rodrigo 
2014

Premio FETEN 2016 mellor dirección

Candidato MAX 2016

Premio do público Azpeitia 2015

Duración: 60 minutos 
Recomendado a partir de 6 anos

http://www.gorakada.com/EnCartel/obras/show/Moby-Dick
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Luns 16 de xaneiro

O lobo e a lúa
Por Baobab Teatro (Galiza)

Luns 30 de xaneiro

Bhrava!
Por Cia L´Animé (Catalunya)

Luns 13 de febreiro

Xurdefet (Jour de fête)
Por Berrobambám (Galiza)

FUNCIÓNS CONCERTADAS 
CON CENTROS ESCOLARES





A organización de Domingos do Principal quere porse ao servizo dos medios de 
comunicación para facilitar a súa labor. Por iso, non dubiden en contactar con nós 
ante calquera dúbida ou necesidade. Podemos facilitar fotografías dos espectáculos, 
pases de prensa, concertar entrevistas coas compañías participantes ou calquera 
outra información que precisen.

Un saúdo e grazas.

teatroakatro@mundo-r.com
Tfno. 618 95 13 28



Domingos do Principal volve de novo. 
Un ano máis Pontevedra acollerá unha selección dos mellores 

espectáculos para público familiar.

Este ano tamén haberá dobre función, de mañá e de tarde. 

As funcións para público familiar serán ás 12:00 h e ás 18:30 h 
no Teatro Principal de Pontevedra.

FESTIVAL DE TEATRO PARA TODA A FAMILIA

DO 15 DE XANEIRO AO 5 DE MARZO DE 2017

Coordina:Promoven:


