Protocolo de acceso
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.

É obrigatorio o uso de máscaras
Adianta a túa entrada ao teatro.
para acceder á sala. Usa o xel
Debido ao novo protocolo de segurihidroalcohólico que hai nas entradas.
dade, o acomodo en sala levará máis
tempo, e unha vez iniciado o espectáculo
non se permitirá o acceso ao recinto.

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

Por favor, ocupa a butaca asignada
na túa entrada e non a abandones
ata o final do espectáculo. 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.

Ciclo de cine nos Dúplex
Petís Duplex (Ciclo de cine infantil):

Todas as funcións terán lugar ás 11:30 h, de balde
Entradas no despacho de billetes, 15min antes da sesión
(Filmes proxectados en versión en español ou sen diálogos)

+ INFO

Domingo 18 de abril
El viento entre las cañas
A partir de 5 anos
62 minutos (VE)
Domingo 25 de abril
Zog, dragones y heroínas
A partir de 3 anos
60 minutos (VE)
Domingo 2 de maio
Pippi y el señor sin sueño
A partir de 3 anos
54 minutos (VE)

Domingo 16 de maio
Menudos héroes
A partir de 4 anos
60 minutos (VE)
Domingo 30 de maio
Las aventuras de Topito
A partir de 2 anos
40 minutos (Sendiálogos)

PROGRAMACIÓN EXPOSITIVA
CENTRO TORRENTE BALLESTER
Andrés Gabarres:
“Carretera y manta”

José Pardo:
“A buxaina de Ucha”

A partir do 30 de abril

Inauguración xuño 2021

Andrés Dobarro:
“Pop, saudade
e memoria”

Do 26 de marzo ao 23 de maio

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

Concurso Internacional de Piano de Ferrol
Edición Concepción Arenal
30 de abril: Presentación e concerto inaugural
1, 2 e 3 de maio: Primeira ronda
4 e 5 de maio: Segunda ronda
6 de maio: Semifinal
8 de maio: Final

+ INFO

Os/as finalistas actuarán acompañados
da Orquesta Sinfónica de Galicia

ABRIL

Orquesta Sinfónica de Galicia
XOVES 08

E. Elgar, “Polonia”, op. 76 · F. Chopin, concerto
para piano e orquestra nº1
en mi menor, op. 11· D. Shostakóvich,
sinfonía nº9 en mi bemol Maior, op. 70 · Víctor
Pablo Pérez, director · Rafal Blechacz, piano.

VENRES 09

Unha peza cómica e musical, un exercicio
de autoficción a través da fascinante historia
dun cantante de orquestra na Galicia dos
90 e a súa filla, cuxa máxima aspiración é ser
algún día como o seu pai.

AUDITORIO
ORGANIZA SFF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)
Teatro en vilo - Hoy puede ser mi gran noche

CICLO HUMOR

TEATRO JOFRE
PREZO 6€

James Rhodes

ADIADO A 2022

O concerto do pianista británico en homenaxe
a Beethoven no seu 250 aniversario, queda
adiado até 2022 debido ás circunstancias
sanitarias vixentes.

Monicreques de Kukas - Arlequina
DOMINGO 11

TEATRO JOFRE
PREZO 2€

Partindo da sinxeleza dunha boneca
debuxada nun papel de xornal á procura da
súa identidade, asistimos a unha refulxente
mestura de traballo actoral, títeres, música e
maxia no 40 aniversario da compañía.

Os Xoves da Capela - Espejos y Diamantes
XOVES 15

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Carlota Barro e Joaquín García “Quincho”, sen
esquecer os seus sintetizadores, ofrécennos a
súa visión da elegancia decadente do techno
pop, un proxecto persoal con influencias que
van desde Andy Warhol a Pitita Ridruejo.

La Macana - Pink Unicorns
VENRES 16

TEATRO JOFRE
PREZO 4€

A compañía de Caterina Varela e Alexis
Fernández chega a Ferrol co seu último
espectáculo. Pink Unicorns pon sobre o
escenario a un home e o seu fillo adolescente:
a experiencia fronte á enerxía e a creatividade.

Mentah + Los Eternos
SÁBADO 17
ROCK&(FE)RROL

TEATRO JOFRE
PREZO 4€

Música feita aquí coas melodías de
influencias indie rock e emo de Mentah e o
son americano de esencia country de Los
Eternos. Dous estilos e dous grupos cos que
gozar do talento local.

La Tartana Teatro - Rossini en la cocina
DOMINGO 18

TEATRO JOFRE
PREZO 2€

Este espectáculo de títeres e actor
descóbrenos a Rossini a través das
súas dúas grandes paixóns: a música
e a comida. O público infantil gozará
nesta divertida e nutritiva historia.

Os Xoves da Capela - O Leo de Matamá
XOVES 22

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Baiuca

SÁBADO 24
ANIMA MUNDI

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

O último traballo musical deste cantautor
punk ten un título ben definitorio: “Sé
(mente de vencer)”. Son “maqueteiro”
para un fan do analóxico que considera a
súa música un “produto comunitario”.

Proxecto musical que dá nova vida á tradición
galega a través da música electrónica.
Os instrumentos tradicionais comparten
espazo con sintetizadores e caixas de
ritmo mantendo o éxito do enxebre.

Orquesta Sinfónica de Galicia
XOVES 29

AUDITORIO
ORGANIZA SFF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

A. García Abril, tres danzas de “La Gitanilla” ·
E. Chausson, “Poema del amor
y del mar”· M. Ravel ,“Scheherezade” ·
N.Rimski-Korsakov, “Capricho español” ·
Roberto González-Monjas, director.

Os Xoves da Capela - Skyhooks
XOVES 06

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

MAIO

A “Basquet&Roll Band”. Este grupo ferrolán
fusiona Rock&Roll e baloncesto en
cancións que abordan desde o ambiente
das rúas ás máis altas cimas da NBA, con
continuas referencias aos 80’s e 90’s.

Baal Dansa - Miramiró
DOMINGO 09

TEATRO JOFRE
PREZO 2€

Este espectáculo de danza e animación
en vídeo introduce aos máis pequenos
na obra gráfica de Joan Miró. As formas
xeométricas e as cores levan ao público a
unha viaxe sorprendente chea de fantasía.

The Melancholic Bach
XOVES 13

Música para viola da braccio e clavecín de
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750).
Emilio Moreno, viola.
Aarón Zapico, clavecín.

VENRES 14

“O Francotirarock”, Alex Clavero fai humor
máis alá de Rock FM. Fálanos do moito que a
tecnoloxía ten cambiado o mundo e do que
supoñen para a relación nai-fillo a intromisión
dos smartphones e as redes sociais.

TEATRO JOFRE
ORGANIZA SFF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)
Alex Clavero - #MiMadreEsTrendingTopic

CICLO HUMOR

TEATRO JOFRE
PREZO 15€

Guadi Galego - Costuras
SÁBADO 15
ANIMA MUNDI

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

En “Costuras” a vida é concibida como un
todo que se constrúe a base de diferentes
pezas, cousas zurcidas ou cicatrizadas con
composicións de Carlos Abal e poemas
musicados de Antía Otero e Marina Oural.

Concerto de Raquel Andueza & La Galanía
XOVES 20

Formación especializada na música
barroca, tanto do S. XVII como do S. XVIII
coidando os principios historicistas e con
colaboracións de renome. Fundada por
Raquel Andueza e Jesús Fernández en 2010.

VENRES 21

Con “Antología del cante flamenco
heterodoxo”, o artista é capaz de reinventar
todos os paus do flamenco. Un espectáculo
no que o son e a iluminación potencian
a mestura entre respecto e innovación.

TEATRO JOFRE
ORGANIZA SFF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)
Niño de Elche

ANIMA MUNDI

TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Tita Iacobelli/Natacha Belova - Chaika
SÁBADO 22
SELECCIÓN GOURMET

TEATRO JOFRE
PREZO 4€

A actriz Tita Iacobelli manexa con mestría
unha marioneta deseñada por Natacha
Belova nun espectáculo no que as fronteiras
entre teatro e realidade son difusas. Apto
para público a partir de 12 anos.

Os Xoves da Capela - Malditos Pendejos
XOVES 27

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Un grupo que non ten medo a mesturar
no seu repertorio versións de rancheras,
boleros e hard-rock. O seu propósito é facer
de cada concerto unha festa e abofé que
o conseguen.

Matarile Teatro - Daimon y la jodida lógica
SÁBADO 29

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

Un espectáculo de grande impacto visual
e escénico no que nove persoas actúan,
bailan e fan música desafiando á “fodida
lóxica”. Referencias do circo, a estética queer,
a música disco ou o mundo do cabaret.

xuno

Butacazero - 32 M²

VENRES 04

TEATRO JOFRE
PREZO 6€

Unha traxicomedia que nos transporta ao
confinamento de marzo do 2020 provocando
unha catarse colectiva . Dúas vidas entre
catro paredes, pero con espazo dabondo
para a risa e tamén para as bágoas.

Producciones Yllana - We Love Queen

SÁBADO 05

AUDITORIO
PREZO 18€

Espectacular homenaxe á banda británica
chea de boa música e unha desbordante
enerxía. Serán 95 minutos trepidantes nos
que incluso alguén de entre o público
pode ter a oportunidade de participar.

Teatro Paraíso - Pulgarcito
DOMINGO 06

TEATRO JOFRE
PREZO 2€

Unha versión do conto clásico levada ao
contexto actual. Unha historia de abandono
que comeza cun pai e un avó na véspera
dun día moi especial para os dous.

Os Xoves da Capela - Aquelas
XOVES 10

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Cuarteto de corda cun repertorio que non
se cingue á música clásica. Desde o tango
até o rock, as súas integrantes homenaxean
a todas as mulleres que, a diferenza delas,
non puideron dedicarse a súa paixón.

Diego Anido Alonso - El Alemán
VENRES 11

TEATRO JOFRE
PREZO 4€

Unha peza de teatro de vocación
experimental na que o desencadeante
da acción é a data de caducidade dun
iogur. Unha obra que xira arredor da idea
do sacrificio a través do absurdo cotián.

Koko-Jean & The Tonics
SÁBADO 12
ROCK&(FE)RROL

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

Catro grandes artistas da escena musical
barcelonesa encherán o Jofre de groove e
soul. Os temas do seu EP “Hair Whip” soarán
nun directo que promete ser incendiario.

Os Xoves da Capela - Turbo Kraks
XOVES 17

CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

A banda ferrolá de post-hardcore
instrumental ten un EP no mercado, pero
recoñece que o seu son os directos. Neles
ofrecen “máis suor, máis carallada e máis
bailoteo”. E sobre todo, boa música.

Carlos Blanco - Os Mellores monólogos
VENRES 18
CICLO HUMOR

TEATRO JOFRE
PREZO 15€

Fábia Rebordão
SÁBADO 19
ANIMA MUNDI

TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Para que non teñamos que escoller
nós, asistimos a unha revisión dos seus
monólogos máis coñecidos. Unha terapia a
base de humor que sempre garante como
resultado unha hora chea de gargalladas.
Referencia do novo fado, fai da versatilidade
unha das súas maiores virtudes en escena.
Ao son da súa magnífica voz desprega
influencias doutros estilos de música,
como o soul, o blues ou o jazz.

Gala de circo de Pistacatro
DOMINGO 20

TEATRO JOFRE
PREZO 2€

Atalaya - Rey Lear
VENRES 25

TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Malabares, humor, música, acrobacias,
cada artista dá o mellor de si mesmo en
pequenas actuacións de 5 ou 10 minutos,
presentadas por un mestre de cerimonias
que aportará o seu toque persoal.

Un texto universal no tempo e no espazo
nunha montaxe igualmente atemporal.
Shakespeare móstranos, unha vez máis,
que as paixóns e os instintos humanos
non cambian pese ao paso do tempo.

