
Domingo 10 marzo • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Euria (Chuvia)
Por Markeliñe (Euskadi)

A perda dun ser querido é un feito natural, o xeito de vivir esas 
ausencias, como choralas e como recuperarse de novo é unha 
circunstancia da vida que tamén debe ser explicada na infancia.

Metáforas visuais, toques de humor e moita poesía para falar da 
nosa capacidade de superación.

Premio FETEN 2017 ao Mellor Espectáculo

Teatro de actor. Danza

Duración: 55 minutos 
Recomendado a partir de 6 anos

Domingo 24 de febreiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Emportats
Por La Trócola circo (Alacant)

Cinco portas que se abren e se pechan, cinco portas que se moven 
e cambian de lugar. Cinco actores, ou músicos, ou malabaristas, 
ou equilibristas... 

Espectáculo de circo con humor, música e poesía para todas e 
todos.

Premio FETEN 2018 ao Melllor Espectáculo de Noite.

Novo circo

Duración: 55 minutos 
Recomendado a partir de 3 anos

Domingo 17 de febreiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Aguratrat
Por Pérez&Fernández (Galiza) 

O Señor Hoppy un home moi tímido e amante das prantas está 
namorado profundamente pero en segredo da súa veciña, a 
señora Silver, unha muller que vive acompañada da súa tartaruga 
Alfie. A Señora Silver está preocupada porque Alfie non aumenta de 
peso e crece moi amodiño.

Adaptación do libro “Esio Trot” de Roal Dalh 

Teatro de actor

Duración: 45 minutos 
Recomendado a partir de 6 anos

Domingo 10 de febreiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

El tesoro de Barracuda
Por A la sombrita (Sevilla)

Barracuda e os seus colegas levan anos buscando o tesouro do 
pirata Phineas Krane. Cando por fin o atopan verán que non é ouro, 
pero daranse conta que lles vai cambiar a vida.

Espectáculo de sombras cun tratamento innovador e 
contemporáneo. 

Teatro de sombras

Duración: 50 minutos 
Recomendado a partir de 6 anos
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Domingo 3 de febreiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

El viaje de Ulises
Por Teatro Gorakada (Euskadi)

As aventuras de Ulises navegando polo Mediterráneo cara a Ítaca 
tendo que superar todas as probas que os deuses gregos lle poñen 
polo camiño.

A historia da viaxe como metáfora da vida, da loita contra as 
dificultades e a forma de resolvela. 

Premio do Público Festival de Teatro en la Calle de Villanueva de 
la Serena 2018

Teatro de actor

Duración: 60 minutos 
Recomendado a partir de 6 anos

Domingo 27 de xaneiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Pavillón Lino
Por Caramuxo Teatro (Galiza)

Un espectáculo que nace para homenaxear ao desaparecido 
Pavillón Lino da Coruña, espazo cultural de estética modernista 
dedicado a todo tipo de manifestacións artísticas: teatro, cine, 
baile, monicreques, autómatas, cómicos...

Unha comedia de variedades cun traballo coidado de máscaras 
pola que pasarán pintorescos personaxes.

Teatro de máscaras

Duración: 50 minutos 
Recomendado a partir de 5 anos

Domingo 20 de xaneiro • Teatro Principal • 12:00 e 18:30 h

Rojo Standard
Por La Nördika (Granada)

Dous seres opostos atópanse nunha escena onde as cores marcan 
o seu ritmo e na que o amor, guiado polo circo e a danza, é peza 
clave durante todo o espectáculo. 

Premio FETEN 2018

Premio LORCA 2018 ao Mellor Espectaculo de Rúa

Danza-Circo

Duración: 60 minutos 
Recomendado a partir de 3 anos
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PREZO
Entrada única: 4,00€ por persoa e función 
(máis gastos de tramitación).

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. 

VENDA ANTICIPADA
VENDA ANTICIPADA
en www.ataquilla.com ou no 902 504 500
tamén en www.pazodacultura.org 
e na Casa da Luz.

Venda de entradas anticipadas ata esgotar localidades.

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

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.

Luns 28 de xaneiro

Pavillón Lino
Por Caramuxo Teatro (Galiza)

Luns 11 de febreiro

El tesoro de Barracuda
Por A la sombrita (Sevilla)

Luns 18 de febreiro

Aguratrat
Por Pérez&Fernández (Galiza)

Domingos do Principal volve de novo. 
Un ano máis, a cidade de 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.

FUNCIÓNS CONCERTADAS 
CON CENTROS ESCOLARES

FESTIVAL DE TEATRO PARA TODA A FAMILIA

DO 20 DE XANEIRO AO 10 DE MARZO DE 2019

Coordina:Promoven:

902 504 500


