


espectaculos
 

*MeRCOreS 3, AGOSTO:

Troula - “O Estraño Caso do Dentista da Rúa Brasov”
Cía Sin Fin - “Los Piratas”
Yera Teatro - “Meninas” 
Animarts - “Damonion”*

*XOVES 4, AGOSTO:

Zanguango Teatro - “Al Otro Lado”
Ale Hop - “The Clownpany”
La Fam - “Motorpunk”
Hortzmuga Teatroe & Deabru Beltzak - “Senta”*

*VENRES 5, AGOSTO:

Nacho Vilar & Yllana - “Glubs”
Soun de Secà - “Sabor”
Ale Hop - “Voluminaires Futuristic Freaks”
La Fam - “Aquiles”*           

*Espectáculo Pirotécnico

As rutas veñen indicadas nas últimas páxinas.

´

´



troula (vigo):
“o estrano caso do dentista da rua brasov”

Esta é a estraña historia dun dentista da Europa do Leste, o doutor Krakmhu Elah, que 
percorre co seu carromato vilas e cidades buscando clientes para a súa pequena consulta 
ambulante. Pero o que ninguén sabe é o seu estraño pasado e a súa estraña obsesión, que, 
aos poucos, se irá descubrindo a través de xiros inesperados, flash backs, maxia, clown e a 
interacción co público, para solucionar esta delirante historia.

´



Cia sin fin (madrid):
“los piratas”

O capitán Morgan chega a un novo porto e no seu poder ten o mapa dun tesouro. 
Á media noite, no Portón dos Dous Canóns, citarase co resto da tripulación, Natacha 
Polvorilla e Simón Patastilla. Nese momento, o capitán descríbelle á súa tripulación o  plan 
que teñen que seguir para atopar o tesouro.

Deberán atravesar vales, bulleiros fedorentos e sortear o canto das míticas sereas. 
Para iso necesitan recrutar novos grumetes dispostos a se embarcaren na viaxe.

´



yera teatro (granada) :
“meninas”

É un espectáculo de rúa itinerante.
 
A estética lembra os traxes de época, con grandes cadeiras, tipo “Menina”, mentres os 
rostros inspiran unha sensación de proximidade e melancolía poética.

Pese a ser un espectáculo puramente visual, ten unha liña argumental baseada no concepto 
da danza e a música como linguaxe universal. As coreografías son un elemento básico, en 
canto á relación público-personaxe. Todo para crear una atmosfera envolvente e atractiva.

´
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animarts (salamanca) :
“damonion”

DAMONION é un espectáculo de AnimARTS Producciones Escénicas y Culturales, un 
espectáculo pirotécnico de gran formato baseado na técnica dos Correfocs. 

A gran familia dos DAMS está a visitar o seu extenso e vasto reino. Coa chegada á túa 
cidade, as rúas e prazas converteranse nunha gran festa de música e lume. Estes seres da 
realeza dos dragóns son os máis divertidos e extravagantes. Para axudalos a descubrir a 
esencia da felicidade, todos os participantes terán que bailar e xogar baixo o lume. Tras 
encontrar o amor, a esencia da felicidade, os DAMS celebrarano cunha intensa festa final na 
que o lume, a música, a danza, un musical en directo e un gran final de fogos artificiais dará 
por concluída a súa misión: a de levar esa felicidade ás rúas da túa cidade.



zanguango (alava):
“al otro lado”
 

Un pano descóbrenos divertidas historias, agochadas na vida cotiá das nosas rúas.
AL OTRO LADO proponnos un dispositivo sinxelo pero inesgotable, que atrapa os paseantes, 
retratándoos lúcidos e ludicamente, converténdoos en actores involuntarios dunha historia 
real e imaxinada que se vai construíndo conforme avanza o espectáculo. Unha visión da vida 
cidadá, enfocada dende o humor e a ironía propia de Zanguango Teatro.

´



ale hop (madrid):
“the clowmpany”
ale hop (madrid):
“the clowmpany”

Troupe de pallasos sutís, románticos e barrocos. Personaxes clownescos que coidan, por 
igual e con detalle, vestiario, caracterización, efectos, poesía e maquillaxe. Auténticos 
pallasos contemporáneos, pero cunha esencia clásica que os fai inclasificables. Personaxes 
que converten e trasforman a realidade cotiá nas aventuras máis inverosímiles. En definitiva, 
unha tropa de excéntricos personaxes que nos regalan unha manchea de momentos e 
situacións hilarantes ao longo do seu percorrido.
  

´
´



la fam (castellon): 
“motorpunk”

Tres impactantes motos de grandes dimensións, motorizadas cun músico en directo!
"MOTORPUNK" é un espectáculo visual onde seis intrépidos motoristas chegan á cidade coa 
súa música e con tres impactantes motos de grandes dimensións. 

Un espectáculo concibido para percorrer as rúas a ritmo de punk.

´



hortzmuga teatroa & deabru beltzak (bilbao): 
“senta”

SENTA, ao mando do buque pantasma, perdeu o norte e non sabe onde está. Non entende 
cara a onde navega e brama a súa ira sen cesar. Un día decide tomar as rendas da 
tripulación para cantarlle ao mundo con forza. Esta vez é ela a que decide vagar para levar 
unha vida sen rumbo, pero con dignidade.

Un apaixonante espectáculo itinerante, musical e teatralizado. Unha ópera de rúa para as 
noites en vela.



nacho vilar produc. & Yllana (murcia - madrid):
 “glubs”

Tras un aparatoso naufraxio, catro mariñeiros aparecen desorientados terra dentro, cun 
único obxectivo: atopar o antes posible un porto onde embarcar. Nesa épica epopea 
pescarán tiburóns, sobrevivirán a tormentas, loitarán hilarantes batallas e arrastrarán os 
espectadores por unha cadea de disparatadas e absurdas situacións, que teñen como 
núcleo o sedutor mundo do mar.

´



sound seca (barcelona): 
“sabor”

Unhas personaxes aparecen espontaneamente na túa cidade para conducir o público por un 
percorrido cheo de enerxía, loucura e vitalidade. Unha animación de rúa onde a percusión, a 
danza e a improvisación son elementos fundamentais.



ale hop (madrid): 
“voluminaires... futuristik freaks”

E coma se dun baile de formas e seres irreais se tratase, a imaxinación estoupa, 
transformándose en luces e sombras, expectación e sorpresa, sons de estrañas 
sensacións e animais de inconcibible destreza. Cuadrúpedos imaxinarios, paquidermos 
maxestuosos e seres ao máis puro estilo Kubrick, rescatados dos mundos do cómic de 
ciencia ficción. 

Coa estética futurista e plástica que nos caracteriza damos vida a uns incribles animais, 
stilts walkers a catro puntos, que corriscan, saltan e se moven entre unha multidude 
atónita e alucinada.



la fam (castellon): 
“aquiles”

´

Aquiles, fillo da deusa Tetis e do mortal Peleo, foi un dos grandes heroes da mitoloxía 
grega.
De todos os que loitaron na guerra de Troia foi o máis recoñecido. O seu papel na contenda 
foi decisivo para a victoria dos gregos. Pese ás súas calidades sobrehumanas, Aquiles era 
mortal. A extrema fortaleza, crueldade, arrogancia e beleza de Aquiles converteuno no 
prototipo de todos aqueles que quererían pagar por vivir unha vida ilustre, perigosa e 
acelerada.
Aquiles adéntrase na cidade cos seus máis de 5 metros de altura e os seus case 800 kg, 
percorrendo as rúas e prazas e irrompendo no día a día da urbe. Un espectáculo de 
enorme impacto visual que deixa fascinados a todos aqueles que se achegan a ver como 
Aquiles camiña polas rúas.



horarios e rutas: 

 *MeRCOreS 3, AGOSTO:
RUTA D - 19:45 h: Troula - “O Estraño Caso do Dentista da Rúa Brasov”
RUTA B - 20:30 h: Cía Sin Fin - “Los Piratas”
RUTA D - 21:30 h: Yera Teatro - “Meninas” 
RUTA A - 22:00 h: Animarts - “Damonion”

*XOVES 4, AGOSTO:

RUTA B - 19:30 h: Zanguango Teatro - “Al Otro Lado”
RUTA D - 20:30 h: Ale Hop - “The Clownpany”
RUTA B - 21:30 h: La Fam - “Motorpunk”
RUTA A - 22:00 h: Hortzmuga Teatroe & Deabru Beltzak - “Senta”

*VENRES 5, AGOSTO:

RUTA D - 19:30 h: Nacho Vilar & Yllana - “Glubs”
RUTA A - 20:30 h: AleHop - “Voluminaires Futuristic Freaks”
RUTA C - 21:30 h: Soun de Secà - “Sabor”
RUTA A - 22:00 h: La Fam - “Aquiles”         



RUTA A



E coma se dun baile de formas e seres irreais se tratase, a imaxinación estoupa, 
transformándose en luces e sombras, expectación e sorpresa, sons de estrañas 
sensacións e animais de inconcibible destreza. Cuadrúpedos imaxinarios, paquidermos 
maxestuosos e seres ao máis puro estilo Kubrick, rescatados dos mundos do cómic de 
ciencia ficción. 

Coa estética futurista e plástica que nos caracteriza damos vida a uns incribles animais, 
stilts walkers a catro puntos, que corriscan, saltan e se moven entre unha multidude 
atónita e alucinada.

RUTA B



Aquiles, fillo da deusa Tetis e do mortal Peleo, foi un dos grandes heroes da mitoloxía 
grega.
De todos os que loitaron na guerra de Troia foi o máis recoñecido. O seu papel na contenda 
foi decisivo para a victoria dos gregos. Pese ás súas calidades sobrehumanas, Aquiles era 
mortal. A extrema fortaleza, crueldade, arrogancia e beleza de Aquiles converteuno no 
prototipo de todos aqueles que quererían pagar por vivir unha vida ilustre, perigosa e 
acelerada.
Aquiles adéntrase na cidade cos seus máis de 5 metros de altura e os seus case 800 kg, 
percorrendo as rúas e prazas e irrompendo no día a día da urbe. Un espectáculo de 
enorme impacto visual que deixa fascinados a todos aqueles que se achegan a ver como 
Aquiles camiña polas rúas.



RUTA D



FESTIVAL DE ESPECTÁCULOS DE RÚA ITINERANTE
XI EDICIÓN · PONTEVEDRA
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