
“FERROL NO CAMIÑO”

OS XOVES DA CAPELA CAPELA DO TORRENTE 3€21H

Todas as funcións terán lugar os domingos ás 12:00 h, de balde
Entradas no despacho de billetes, 15min antes da sesión
(Filmes proxectados en versión en español)

PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA
CENTRO TORRENTE BALLESTER

Un novo traballo do ferrolán, 
orientado ao Rock/Blues
clásico e ao Rock alternativo 
dos 90 mais sen deixar a 
esencia de Folk Americano.

Jamie Fifthring7 de outubro 18 de novembro

2 de decembro

16 de decembro

21 de outubro

4 de novembro

O caracol e a balea
A partir de 3 anos 
59’ 

17 de outubro

Do 3 de setembro ao 24 de outubro

Do 29 de outubro ao 12 de decembro Do 15 de outubro ao 28 de novembro

Do 17 de setembro ao 5 de decembro Do 3 ao 26 de setembro

Do 13 de agosto ao 26 de setembro

Sala Bello Piñeiro

Sala Bello Piñeiro Sala de proxectos

Sala Álvarez de Sotomayor Sala Julia Minguillón

Sala de proxectos

“Paramés. Cen anos de
imprenta en Ferrol”

Alicia Seoane: “Latente” Grupo Bazán

“Ferrol Underground. 1985-2021” Sandra Rego e Marta Waterme. “Rojo”

Yasuhiro Yotsumoto. “Camiño. Way”

Coa boa onda e a enerxía 
positiva dos seus directos, a 
banda presentará temas do 
seu primeiro LP: “Viaje”, con 
influencias de grupos indie 
nacionais e internacionais.

Superglú

Fausto e Román reúnense
‐desta vez con banda‐ para 
facer unha revisión actual dos 
estándares de jazz de onte e de 
hoxe.

Fausto Escrigas e 
Román Verdeal

A historia incríbel da 
pera xigante 
A partir de 4 anos - 80’

31 de outubro

Músicas doutrora para ouvidos 
contemporáneos. Lorina 
Vallaster, Belén Bermejo, Andrés 
Díaz, Roberto Santamarina e 
Pablo Seoane, interpretarán 
obras dos séculos XIII ao XVI.

Pres de Cambrai

O teito do mundo
A partir de 6 anos
81’ 

Aves de paso 
A partir de 8 anos
84’ 

12 de decembro

26 de decembro

O cantautor galego trae 
aos Xoves da Capela un 
concerto avalado por case 40 
anos de traxectoria musical, 
caracterizada pola mestizaxe e 
os ritmos quentes.

Pablo Bicho

Neve e as árbores máxicas 
A partir de 4 anos
51’ 

28 de novembro

A gañadora do premio Martín 
Códax á mellor canción de 
autor no 2020 está de xira co 
seu último traballo que conta 
cunha colaboración de Víctor 
Manuel.

Silvia Penide

O bosque de Haquivaqui
A partir de 4 anos
75’ 

14 de novembro

+ INFO

Festea. VI Ciclo de Teatro de Obxectos e Monicreques
Teatro jofre e Torrente Ballester

+ INFO

+ INFO
DESDE O 10 DE OUTUBRO ATA O 5 DE DECEMBRO

DESDE O 14 DE SETEMBRO ATA O 30 DE SETEMBRO

Esta nova edición de Festea traerá ao Jofre e 
ao Torrente Ballester obras para un público 
familiar con compañías procedentes de 
Castela e León, Madrid, Valencia, Andalucía, 
Asturias e Portugal. Toda a información en
https://www.facebook.com/festea.festival/

A Asociación Música Clásica de Galicia 
organiza ‐con motivo da celebración do 
Xacobeo‐ un festival que traerá a Ferrol a 
importantes figuras da lírica e virtuosos/as 
do piano, o violín e o violonchelo.

I Festival internacional de música clásica

Martes a sábado de 11 a 14H e de 17 a 21H 
Domingos e festivos de 11 a 14H
Luns pechado

Petís Duplex. Ciclo de cine infantil

OUTUBROOUTUBRO

SETEMBROSETEMBRO

NOVEMBRONOVEMBRO

VENRES 10 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

Óscar Ibáñez
A proposta do gaiteiro Óscar Ibáñez supón un 
irmanamento musical das culturas atlánticas 
coa música galega como fío condutor. 
Sonoridade celta para unha mestizaxe fresca, 
moderna e innovadora.

DOMINGO 12 · 20:00
TEATRO JOFRE
GRATUITO

Orquestra de Cámara Galega
Concerto no que a orquestra interpretará obras 
dos compositores Telemann, Stamizt, Mozart, 
Elgar, Rakov e Groba.

VENRES O1 · 20:30
TEATRO JOFRE
GRATUITO

Esencia de pasión
O espectáculo de Esencia Flamenca dirixido por 
Fernando Larios conmemora o 75º aniversario da 
creación da Confraría do Cristo da Misericordia e o 
centenario da primeira saída da Virxe de Dores en 
Ferrol, que se celebra neste 2021.

SÁBADO 02 · 20:30
AUDITORIO
PREZO 15€

Novedades Carminha
Triunfadores da tempada cun dos hits do 
verán, o irónico e divertido “Típica cara”, 
Novedades Carminha chega a Ferrol para nos 
ofrecer todo un devocionario pop 
sen prexuízos.

N.E.V.E.R.M.O.R.E., de Chévere
VENRES 12 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 8€

Unha historia para non esquecer que as cousas 
poden ser doutro xeito. Un conxuro que desfai 
o feitizo que segue a rodear a catástrofe do 
Prestige. Unha metáfora da cultura do petróleo 
que nos impide ver que hai máis alá.

Mário Lúcio & Teresa Salgueiro
SÁBADO 13 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

A colaboración da excantante de Madredeus 
e o grande artista caboverdiano supón unha
reinterpretación de dous xéneros musicais
que son Patrimonio Inmaterial da 
Humanidade: o fado e a morna.

Juan Zelada, Julián Maeso, Adrián Costa e 
Alberto Anaut, catro dos mellores músicos de 
rock e soul nacional, xúntanse en Combo 
Paradiso para trasladar ao seu propio idioma o 
conxunto de músicas latinoamericanas.

SÁBADO 04 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 8€

Combo Paradiso

VENRES 1O · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Greenpiss, de Yllana
Unha sátira sobre a ecoloxía e o futuro da 
humanidade na que Yllana aborda co seu 
corrosivo humor temas como o quecemento 
global, o abuso dos plásticos, o exterminio de 
especies animais ou o consumismo.

SÁBADO 11 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

Eurovisión: O fake show, de Bucanero
O último texto teatral escrito por Lino Braxe 
desenvólvese nunha Galicia anfitrioa do 
concurso musical por antonomasia, o que suscita 
interrogantes como se a TVG podería retransmitir 
este certame. As risas están aseguradas.

Margarita Viso Soto e Juan Durán Alonso ofrecerán 
un concerto de piano a catro mans 
no que mostrarán o seu virtuosismo
(www.filarmonicaferrolana.gal).

VENRES 17 · 21:00
TEATRO JOFRE
GRATUITO

Mulleres mirando ás mulleres
Concerto comentado no que Julia Dopico 
Vale, Margarita Viso Soto, Isabel Pérez Dobarro, 
Raquel Areal Martínez e Sara Areal Martínez 
homenaxean a figuras femininas do mundo 
da pintura e a literatura.

SÁBADO 11 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Torquemada, de Benito Pérez Galdós
Baseada na tetraloxía de Benito Pérez Galdós. 
Un usureiro que presume de descender do 
inquisidor Torquemada chega a ser empresario 
e senador, pero acaba por ter que enfrontarse 
á enfermidade e a morte.

SÁBADO 18 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Sistemas Binarios: canciones encontradas, de
Miguel Rivera Montaxe escénica que musica a lírica do libro 

homónimo e narra unha viaxe na que todos 
nos podemos recoñecer: o primeiro encontro 
con alguén que nos atrae, a paixón... todas as 
experiencias vitais relacionadas coa música.

XOVES 23 · 21:00
CAPELA DO TORRENTE
GRATUITO

RESIDENCIAS PARAÍSO: CERIMONIA
Artesanía e danza, nunha performance a cargo 
de Verónica Moar & Helena Salgueiro que pon 
de relevo a poética da danza partindo do ritual 
da cerimonia do té e movéndose arredor do 
concepto do xesto.

O persoal traballo desta cantautora 
barcelonesa caracterízase polas súas múltiples 
facetas. Desta volta transita polos mundos das 
bruxas con “Lilith”.

SÁBADO 25 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

María Rodés

SÁBADO 09 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

A eurovisiva e televisiva Lucía Pérez chega a Ferrol 
nun momento de esplendor. O seu último traballo, 
“Quince Soles”, íntegramente en galego, contou coa 
colaboración de grandes artistas, como Susana Seivane, 
Chema Purón ou Xabier Díaz.

XOVES 14 · 20:30
AUDITORIO
ORGANIZA SFF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

Orquesta Sinfónica de Galicia

Lucía Pérez

Programa sen definir patrocinado pola 
Sociedad Filarmónica Ferrolana 
(www.filarmonicaferrolana.gal).

SÁBADO 30 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Piazzola x 100

Ballet Nacional Ruso: El lago de los cisnes
DOMINGO 24 · 19:00
AUDITORIO
PREZO 30€

A compañía fundada no 1989 por Sergey 
Radchenko, solista do teatro Bolshoi, leva á 
escena o ballet de Tchaikovsy, coa súa loita 
entre o ben e o mal representados polo cisne 
branco e o cisne negro.

O quinteto formado por Federico Lechner, 
Darío Polonara, Sheila Blanco, Toño Miguel 
e Andrés Litwin reúnese para mostrar a súa 
particular visión do legado de Astor Piazzola, un 
dos compositores máis influíntes do século XX.

XOVES 25 · 20:30
TEATRO JOFRE
GRATUITO

Antón Reixa, Manolo Romón e Alberto 
Avendaño, integrantes do Colectivo Rompente, 
realizarán unha lectura poética con contexto 
audiovisual dentro deste novo, contestatario e 
políticamente incorrecto espectáculo.

VENRES 26 · 20:30
AUDITORIO
ORGANIZA SFF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

Orquesta Sinfónica de Galicia

“Algo que levar á boca” (Colectivo Rompente)

Programa sen definir patrocinado pola 
Sociedad Filarmónica Ferrolana
(www.filarmonicaferrolana.gal).

Espectáculo en homenaxe a Xela Arias, á quen 
se lle adicou o Día das Letras Galegas 2021. 
Música, poesía e fotografía únense nun evento 
con nove mulleres sobre o escenario: cinco 
integrantes da Banda da Loba e catro poetas.

Zapatos nuevos
DOMINGO 03 · 12:30
TEATRO JOFRE
PREZO 2€

Teatro de obxectos para a primeira infancia. 
Premio Max ao mellor espectáculo infantil e 
familiar 2020.

VENRES 08 · 20:30
AUDITORIO
ORGANIZA SFF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

Concerto de clásica
Programa sen definir patrocinado pola
Sociedad Filarmónica Ferrolana
(www.filarmonicaferrolana.gal).

SÁBADO 06 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 8€

kimberley Tell
A cantante e actriz canaria reinterpreta o indie 
pop e o nu soul con melodías limpas e 
atractivas cuxas letras expresan sentimentos 
con sinxeleza, afastadas dos clixés máis 
melosos.

Por Xela!
SÁBADO 27 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

SÁBADO 18 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

Los Satélites con Sito Sedes
Percorrido pola historia musical da orquestra 
nos seus 83 anos de existencia, cunha 
lembranza especial para a traxectoria de 
Sito Sedes en Los Satélites e os seus temas 
máis representativos.

DOMINGO 19 · 20:00
TEATRO JOFRE
PREZO 21€

Carlos Núñez
O gaiteiro por excelencia, o máis internacional 
dos nosos músicos, conmemora os 25 anos 
de “A Irmandade das Estrelas”, co que 
revolucionou o mundo do folk.

VENRES 19 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

Entelequias, de Darío Autrán
Os problemas mentais dos protagonistas, 
especialmente de Tony, fan que se deixe levar 
polas súas visións e mesture soño e realidade. 
O espectador participa activamente do que 
está a suceder no escenario.

CLÁSICA

CLÁSICA

FERROL EN DANZA

ROCK&(FE)RROL

ROCK&(FE)RROL

ANIMA MUNDI

ANIMA MUNDI

FERROL EN DANZA

ANIMA MUNDI

CLÁSICA

ROCK&(FE)RROL

CICLO HUMOR

CICLO HUMOR

MÉRCORES 15 · 20:30
TEATRO JOFRE
ORGANIZA SFF
GRATUITO

Piano a Catro Mans (música de Marcial del Adalid)

CLÁSICA

DECEMBRODECEMBRO
Peza de inspiración feminista que homenaxea 
ás mulleres que comezaron a loita pola 
igualdade, ás que seguen pelexando e ás que 
non tiveron a oportunidade de vencer.

VENRES 03 · 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

Pioneiras

FERROL EN DANZA

CLÁSICA

Programación suxeita a variacións derivadas da normativa sanitaria vixente.
Consulta os horarios definitivos en www.ferrol.gal ou no despacho de billetes do Teatro Jofre.

INDICACIÓNS PARA O PúBLICO

entradas

https://www.ferrol.gal/axenda_cultural/gal

Desexamos reencontranos no patio de butacas, e para poder facelo con todas as 
garantías de seguridade, preparamos unha serie de medidas. Agradecerémosche que 
nos axudes a poñelas en práctica.

Adianta a túa entrada ao teatro. 
Debido ao novo protocolo de seguridade, 
o acomodo en sala levará máis tempo, e 
unha vez iniciado o espectáculo non se 

permitirá o acceso ao recinto.

 É obrigatorio o uso de 
máscaras para acceder á sala.

Usa o xel hidroalcohólico que hai nas 
entradas.

Mantén en todo momento a distancia 
de seguridade. As frechas no chan 

Por favor, ocupa a butaca asignada na túa entrada e 

Isto permitiranos manter a distancia de 
seguridade entre os asistentes á función.

A entrada e saída da sala realizarase de forma 
paulatina e ordenada. Por favor, segue en todo 

momento as indicacións do personal de sala.

SETEMBRO OUTUBRO
NOVEMBRO DECEMBRO

PROGRAMACIÓN
CULTURAL FERROL

2021

https://www.duplexcinema.com/gl
https://www.facebook.com/festea.festival/
https://www.ferrolnocamino.com/
https://www.ferrol.gal/axenda_cultural/gal/espectaculos

