RESTROSPECTIVA AGNÈS VARDA

CINES DÚPLEX

Todas as funcións terán lugar ás 20:00 h de balde
Entradas no despacho de billetes 15 min antes da sesión

Agnès Varda é unha das máis grandes directoras
da historia do cinema francés. Precursora da
Nouvelle Vague, deixou a súa pegada en varios
realizadores deste movemento e resultou unha
absoluta referencia no terreo do feminismo, con
centos de cineastas que recoñecen a súa enorme
influencia. Formada como fotógrafa e cunha
predilección por temáticas sociais, esa actitude de atenta mirada acompañouna
toda a súa carreira, movéndose entre a ficción e o documental con folgura. Cun
estilo que non rexeita por momentos técnicas experimentais, destaca nela a súa
proximidade co espectador, a miúdo apoiándose na voz en off, que ela mesma
adoita poñer. A súa obra caracterízase polo seu humanismo e un gran
respecto por quen retrata.
Mércores 19 de xaneiro
Los espigadores y la
espigadora
Les glaneurs et la glaneuse
82’

Martes 1 de marzo
Cléo de 5 a 7
Cléo de 5 à 7
90’

Martes 1 de febreiro
La pointe courte
80’

Martes 15 de marzo
La felicidad
Le bonheur
80’

Martes 15 de febreiro
Sesión de curtas:
L’opéra-mouffe + Du côté
de la côte + Les fiancés du
pont Macdonald + Salut les
cubains
76’

Martes 29 de marzo
Las criaturas
Les créatures
110’

CINES DÚPLEX

PETÍS DÚPLEX

Todas as funcións terán lugar os domingos ás 12:00 h de balde
Entradas no despacho de billetes 15 min antes da sesión
23 de xaneiro
Ratos e raposos: Unha
amizade doutro mundo
A partir de 5 anos
86’

6 de marzo
A fada das estacións
A partir de 4 anos
52’

6 de febreiro
Mironins
A partir de 3 anos
56’

20 de marzo
Lotte Reiniger: contos
e fábulas
A partir de 3 anos
60’
+ INFO

20 de febreiro
Lotte Reiniger: As aventuras do
príncipe Ahmed
A partir de 3 anos
65’

PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA
CENTRO TORRENTE BALLESTER
Martes a sábado de 11 a 14 h e de 17 a 21 h
Domingos e festivos de 11 a 14 h
Luns pechado

Máximo Ramos
Colección Concello de Ferrol.
Ata marzo de 2022.

Escenarios idealizados
Colección Concello de Ferrol.
Ata abril de 2022.

XANEIRO
Orquesta Sinfónica de Galicia - Dima Slobodeniouk e
María Dueñas

XOVES 13 | 20:30

AUDITORIO
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

CLÁSICA

A Sociedad Filarmónica Ferrolana trae ao Auditorio á
OSG baixo a dirección de Dima Slobodeniouk e con
María Dueñas ao violín. Interpretarán o Concerto para
violín número 1 de Shostakovich e“Lemminakäinen
suite”, de Sibelius.“

Miedo 2.0 - Albert Pla
VENRES 28 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 18€

Peza de teatro musical, concerto ou recital teatralizado,
na que o xenial cantautor Albert Pla nos convida a
unha viaxe irónica polos temores cotiáns, desde o
medo a un mesmo ata o medo
á morte.

Es mi palabra contra la mía - Luis Piedrahita
SÁBADO 29 | 20:00

AUDITORIO
PREZO DESDE 17€

CICLO HUMOR

Neste monólogo cheo de enxeño e tenrura analízase
o por que ninguén está contento co que lle tocou.
Os aspectos máis absurdos do noso día a día nun
espectáculo do que concluímos que só o humor fai a
vida soportable.

FEBREIRO

Orquesta Sinfónica de Galicia - Carlos
Mena e coro da OSGA Sociedad Filarmónica Ferrolana trae ao Auditorio
XOVES 03 | 20:30

á OSG baixo a dirección de Carlos Mena acompañada
do coro da OSG, dirixido por Joan Company.
Interpretarán Orfeo ed Euridice de Gluck, da célebre
Ópera ambientada na Grecia mitolóxica.

VENRES 04 | 20:30

Este espectáculo de danza contemporánea é unha
sorte de imperativo cara un posicionamento no
presente social e persoal. Un impulso por situarnosno
tempo actual, no afecto e na emoción cercanae
positiva que estamos a compartir bailando agora.

AUDITORIO
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)
Bailar agora - Marta Alonso Tejada

CLÁSICA

TEATRO JOFR E
PREZO 5€

FERROL EN DANZA

James Rhodes

SÁBADO 05 | 21:00

AUDITORIO
PREZO DESDE 25€

Drop

DOMINGO 06 |
12:30

TEATRO JOFRE
PREZO 5€

Nastasia Zürcher
XOVES 10 | 21:00
OS XOVES DA CAPELA

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

O xenial pianista e escritor ofrece un formato de
concerto completamente revolucionario no contexto
da música clásica, onde contextualiza as
obras que interpreta, narrando dun xeito didáctico
e cercano as historias e notas sobre os compositores.
DROP é un espectáculo de malabares, e sobre
todo, é un espectáculo de malabaristas. Xoga,
constantemente, coa metáfora que compara os
malabares coa vida. E lémbranos que, todas e todos
somos grandes malabaristas.
A vocalista e compositora presenta xunto co seu
produtor e arranxista Adrián Saavedra, unha fusión e
reinterpretación en ton íntimo do seu repertorio, a máis
dalgún dos temas adiantados do seu novo álbum, nun
formato acústico a dúo voz e piano.

Real Filharmonía de Galicia - Enrico Onofri + Francesca
A Sociedad Filarmónica Ferrolana trae á RFG que
Aspromonte
interpretará o Concerto Per Parigi en do maior Rv114
VENRES 11 | 20:30

AUDITORIO
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

CLÁSICA

e o Salmo Laudate Pueri Rv600 de Vivaldi, e a Sinfonía
nº 26 en do menor G519 de Boccherini. Dirección:
Enrico Onofri. Soprano: Francesca Aspromonte.

Gloria Nacional - Teatro do Noroeste

SÁBADO 12 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 5€

Un escultor e pintor internacionalmente recoñecido
en crise, recibe un encargo do seu ex-camarada, agora
presidente do seu país. Unha
fermosa e interesante reflexión sobre o lugar que
ocupa a creación artística e a cultura na sociedade.

Hércules Brass - Concerto conmemorativo
No 50º aniversario dos acontecementos do 10 de
“Ferrol 1972“

SÁBADO 12 | 20:30

marzo de 1972, este virtuoso quinteto de vento
metal interpretará entre outras, a peza “FERROL
1972” composta por Juan Durán especialmente
para que a súa estrea teña lugar neste concerto.

SÁBADO 19 | 22:00

En “Green Valley”, conviven letras reivindicativas e
mensaxes positivas que contaxian e conciencian aos
seus espectadores. Seis músicos que traballan
desde 2004, para conservar un ecosistema
musical, onde medran o Reggae e o Dancehall.

AUDITORIO
GRATUITO
Green Valley
TEATRO JOFRE
PREZO 16€

ROCK&(FE)RROL

Carlos Blanco e Touriñán - Somos Criminais 3

É verdade que respondemos as preguntas con
DOMINGO 20
18:00 E 21:00 (2 PASES) preguntas? Carlos Blanco e Xosé Touriñán, analizan

AUDITORIO
PREZO DESDE 15€

CICLO HUMOR

Galicia e os seus habitantes con todo o mellor do seu
humor, para saber como somos e para saber por que
somos como somos.

Irene Caruncho e Mario Manei
XOVES 24 | 21:00

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€
OS XOVES DA CAPELA

Irene Caruncho, gañadora do programa “La Voz” en
2016, e Mario Manei, virtuoso pianista ferrolán, xuntan
forzas para formar unha sinerxia de estilos e emocións
en formato acústico, revestindo versións e apostando
por temas propios.

Fin de temporada - CinemaSticado

SÁBADO 26 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 4€

Premio “Espectáculo de Títeres máis innovador” no
Festival Animart III de Polonia. Esta peza de Cine ao
vivo ou Teatro multimedia fala dunha aventura ao
redor da manipulación, o poder,
e a posibilidade de combatelos.

Demente - Fran Sieira Compañía de danza

DOMINGO 27 | 19:00 “DeMente” é un espectáculo contemporáneo de baile

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

FERROL EN DANZA

Feminíssimas

VENRES 04 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 5€

SUMA CULTURA

e música tradicional galega. Nel reivindícase a loita
contra unha realidade, “o estigma” que rodeou e aínda
rodea a moitas das patoloxías relacionadas coa saúde
mental.

Marzo
Baixo o eixo emocional e relacional da amizade,
esta peza teatral expón con humor e ironía a loita
ideolóxica entre tres lecturas do feminismo (feminismo
radical, feminismo liberal e postfeminismo) encarnadas
polas tres personaxes.

Óscar el niño dormido
DOMINGO 06 |
12:30

TEATRO JOFRE
PREZO 4€

INFANTIL

Trilitrate

XOVES 10 | 21:00
OS XOVES DA CAPELA

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Pura

VENRES 11 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 5€

SUMA CULTURA

Rodrigo Leão

SÁBADO 12 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 12€

ANIMA MUNDI

Esta é a historia de Óscar, un neno que quedou
mergullado nun longo e profundo sono durmido, que
o levou a estar soñando nove meses. Pero unha mañá
fría de inverno algo extraordinario sucedeu…

No seu novo disco “Está de grelo” o grupo vigués abre
unha nova fisura aos contornos do folk, a música
clásica e a contemporánea, onde os leitos dos
distintos xéneros musicais se atopan nun océano de
esplendor, beleza e luminiscencia.
“Pura” fala de memoria histórica, das lembranzas que
aínda perduran nas nosas avoas, da reminiscencia, dos
lugares que un día foron parte da nosa vida e tamén,
entra no conflito da especulación inmobiliaria e da
destrución do patrimonio cultural.
Espectáculo musical ecléctico e positivo que reúne
o repertorio dos tres últimos álbumes editados
polo compositor luso, con estilos que van desde o
neoclásico ata o vals, e a beleza e personalidade das
voces femininas da súa banda habitual.

Comandante Lara

DOMINGO 13 |18:30 O humor directo e arriscado deste fenómeno

AUDITORIO
PREZO DESDE 15€

CICLO HUMOR

Piroshka

SÁBADO 19 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

ROCK&(FE)RROL

Elektra.25

DOMINGO 20 |
19:00

TEATRO JOFRE
PREZO 10€

CLÁSICA

Nabucco

MÉRCORES 23 |
20:00

TEATRO JOFRE
PREZO DESDE 12€

CLÁSICA

Isma Taboada

XOVES 24 | 21:00
OS XOVES DA CAPELA

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

mediático e dos seus acompañantes, provocará que
ao mesmo tempo que nos ruborizamos non
poidamos parar de rir nin un só segundo. Gargallada
continua ao máis puro estilo gaditano!
Piroshka, o último supergrupo do indie británico,
xurdiu en 2018 da man de catro persoas con
identidades musicais distintas. Catro músicos de
Elastica, Lush, Moose e Modern English que veñen
presentar o seu novo disco “Love Drips And Gathers”.

A violencia vivida na casa dos Atridas, serve a Atalaya
para provocar no expectador sensacións que non
pode experimentar en ningún evento da vida cotiá,
recuperando unha das máis grandes montaxes do
teatro clásico universal.
Esta ópera, con transfondo bíblico, na que Verdi puxo
a súa música ao servizo de ideais patrióticos, é un
canto á liberdade dun pobo oprimido: os xudeus,
deportados a Babilonia polo despótico Nabucco.

Isma Taboada presenta “Sin Cadenas” un disco
ecléctico formado por doce temas que resumen
experiencias e sensacións vividas que tras anos de
duro traballo colleron forma e cor.

Real Filharmonía de Galicia - Paul Daniel
VENRES 25 | 20:30

CLÁSICA

AUDITORIO
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

A Sociedad Filarmónica Ferrolana trae ao Auditorio á
Real Filharmonía de Galicia baixo a dirección de Paul
Daniel. Interpretarán C. P. E. Bach: Sinfonía en do maior,
H 6595 (W. 182/3) “Hamburgo” e J. Brahms: Sinfonía nº
2 en Re maior, op. 73.

Roy Ellis Backed by the sound doctors
SÁBADO 26 | 20:30

ROCK&(FE)RROL

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

Roy Ellis, presenta “Almighty Ska”, o seu último disco
composto por 12 novas cancións cheas de ritmos
reggae, rocksteady, soul e ska, acompañado
dunha banda de luxo composta por 7 músicos
cos que percorreu xa media Europa.

The show moscón

DOMINGO 27| 12:30 Un circo ambulante de “varietés”, presentado por un

INFANTIL

TEATRO JOFRE
PREZO 2€

moscón gordo e rollizo. Un marabilloso
circo, representado por un armario que abre as súas
portas para mostrar os fantásticos números que se
achan no seu interior.

Máis información en www.ferrol.gal ou no despacho de
billetes do teatro jofre

