RESTROSPECTIVA AGNÈS VARDA

CINES DÚPLEX

Todas as funcións terán lugar os martes ás 20:00 h, entradas de balde
no despacho de billetes, 15min antes da sesión
24 de maio
Unha canta, a outra non /
L´une chante, l´autre pas xunto coa curtametraxe
Plaisir d´amour en Iran (6´)
122’
7 de xuño
Documenteur
65’

12 de abril
Curtametraxes: Elsa la
Rose + Uncle Yanco + Black
Panthers
69’
26 de abril
Lions Love
110’

10 de maio
Daguerrotipos /
Daguerréotypes
80’

21 de xuño
Muro, muros / Mur, murs
85’

CINES DÚPLEX

PETÍS DÚPLEX

Todas as funcións terán lugar os domingos ás 12:00 h, entradas de balde
no despacho de billetes, 15min antes da sesión
3 de abril
A estrela dos simios
75’
A partir 6 anos

15 de maio
Lotte Reiniger: Dr. Dolittle e
seus animais
60’
A partir 3 anos

17 de abril
Lotte Reiniger: música e
encantamentos
60’
A partir 3 anos

29 de maio
O segredo do libro de Kells
75’
A partir 3 anos

1 de maio
A rata pirata
55’
A partir 3 anos

+ INFO

concurso internacional de piano de ferrol
Acto de inauguración e concerto de apertura do certame
Xoves 28 de abril de 2022 ás 20:30 h- Teatro Jofre
Recepción dos participantes e sorteo
Venres 29 de abril do 2022 ás 9:00 h- Teatro Jofre
Primeira rolda
29 e 30 de abril e 1 de maio- Teatro Jofre
Segunda rolda
2 e 3 de maio- Teatro Jofre
Semifinal
4 e 5 de maio- Teatro Jofre
Concerto do gañador do ano pasado
6 de maio ás 12:00 h- Teatro Jofre
Concerto
6 de maio ás 20:00 h - Teatro Jofre
Final, deliberación do xurado e entrega de premios
7 de maio ás 20:00 h - Auditorio
Concerto de clausura
8 de maio ás 20:00 h - Auditorio

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

Eduardo Hermida. “La cuadratura del
círculo”
Sala Fernándo Álvarez de Sotomayor
Do 11 de febreiro ao 24 de abril

Marta Besada. “791 días e unha boa
historia”

“Máximo Ramos na colección do
Concello de Ferrol”
Exposición Permantente de fondos do Concello de
Ferrol
Ata abril

“Escenarios idealizados “
Exposición Permantente de fondos do Concello de
Ferrol
Ata abril

Sala Felipe Bello Piñeiro
Do 11 de marzo ao 10 de abril

Xan Campos Trío: Retrospectiva

VENRES 1 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 6€

ABRIL

Unha proposta de jazz contemporáneo difícil de
etiquetar e en continua ebullición. Ofrecerannos
un repaso dos seus primeiros discos e
das orixes da súa música que claramente marca
un paso adiante no jazz contemporáneo galego.

Xan Campos Trío: Realismo

SÁBADO 2 | 20:30
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 6€

REALISMO é unha caixa de sorpresas cunha alta
dose de risco. Nesta ocasión co produtor e rapeiro
HEVI para moldear este traballo, unha proposta
musical que vai do jazz a todos os extremos.

Leticia Rey

XOVES 7 | 21:00
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Leticia Rey chega para impactar no panorama
musical. Etéreo folk jazz é o termo co que ella se
identifica: neste concerto estará acompañada
de Iago Mouriño aos teclados e Jorge Quesada
ao baixo.

Alma de Tigre

VENRES 8 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 5€

Unha ensoñación revelada a partir dunha historia
real que transita entre as artes visuais, a danza e o
cinema mudo. Na obra revélanse os segredos
dunha posta en escena que se fundamenta na
dinámica plástica da narrativa teatral.

Real Filharmonía de Galicia - Corinna Niemeyer
E Xabier Casal

VENRES 8 | 20:30
AUDITORIO
ORGANIZA SSF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

A directora Corinna Niemeyer debuta coa RFG
cun programa centrado en obras de Mozart,
Maurice, Ibert e Haydn. O xove saxofonista galego
Xabier Casal interpretará “Tableaux de Provence
para saxo alto e orquestra” de Paule Maurice.

XOVES 21 | 21:00
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Maina Materia comparte temas propios e
sonoridades brasileiras con outros de Cuba,
aromas africanos e funky soul. Unha mestura
sonora de marcado sentir feminino.

Maina Materia

Josetxu Obregón - CelloEvolution

XOVES 12 | 20:30
TEATRO JOFRE
ORGANIZA SFF
PREZODESDE12€(SOCIOS4€)

MAIO

Unha viaxe musical na evolución do cello barroco.
Domenico Gabrielli e Giovanni Battista Vitalli levaron
por primeira vez ao cello ao papel de instrumento
solista. Despois, Bach, levou ao seu apoxeo ao cello
cos “6 Suites para violoncelo só”, nunha linguaxe
musical chea de transcendencia e espiritualidade.

MOMBOI - Vacacións en Ornanda

XOVES 12 | 21:00
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

O novo disco foise forxando ao longo deste ano e
sae á luz despois de ter xa adiantado ao
público os sinxelos “Acacias” e “Teresiña.” Cancións
de Pop-fusión bailables que nos falan de afectos,
do ancestral, do espiritual...

Andrés Balado - Entrelazados

VENRES 13 | 21:00
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Tras dous anos desde o seu paso pola Voz, arrinca
a xira de presentación do seu primeiro EP,
“Entrelazados”. Xunto coa banda, poñerá en
escena un directo ao máis puro estilo dos clásicos
do Rock americano dos que bebe este traballo.

Berto

SÁBADO 14 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 8€

“Viaxe Ao Espazo Interior” é o primeiro disco deste
vocalista, guitarrista e compositor. Xogando entre
o R ´n ´B, o 70 ´s Techno, o Lo – Fi e o Bedroom Pop,
propón unha viaxe conceptual onde se encara o
problema da saúde mental na post – pandemia.

Malvela - O Benquerer

VENRES 20 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

Malvela presenta o seu novo disco reunindo un
repertorio maioritariamente autoral. Música
con enerxía para que os cantos tradicionais
sigan a facer festa, patrimonio vivo e a engaiolar
coa súa beleza e o seu ritmo.

Fariña

SÁBADO 21 | 21:00
DOMINGO 22 | 20:00
AUDITORIO
PREZO DESDE 20€

A historia do narcotráfico en Galicia salta das
páxinas ás táboas. O espectáculo repasa os
grandes fitos das últimas décadas desde múltiples
perspectivas e personaxes. Unha viaxe no tempo
desde unha óptica próxima, real e familiar.

Pole.

SÁBADO 21 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 14€

Tras o éxito do seu primeiro EP, “Tutto Bene”, que
viu a luz a finais da pasada primavera, chega agora
o momento de presentar todos os seus éxitos en
directo: cancións como “Quédate comigo”, “Roma”,
“Amor de verbena” ou “ Batmóvil”.

Quant

XOVES 26 | 21:00
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Presentan ou seu novo disco “Basado en hechos
reales”. Letras sinceras, guitarras distorsionadas,
melodías a dúas voces, cancións menores en clave
maior e a súa particular idea da música pop son as
súas armas no escenario.

Dreaming Juliet

VENRES 27 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 5€

Inspirado en “Romeo e Xulieta” de William
Shakespeare aborda a cuestión máis esencial da
existencia humana: o amor. Cunha linguaxe visual
asentada no teatro de movemento, na
música interpretada en directo e na danza.

Gisele Jackson & the Shus Shu’s Trio

SÁBADO 28 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

Raelette de Ray Charles, afillada artística de James
Brown, teloneira de Tito Puente e B-52 e diva da
revista Billboard, pouco máis se pode engadir, ou
si, tres virtuosos da guitarra, batería e o órgano,
para facer un concerto absolutamente único.

Cantajuego

DOMINGO 29
12:30 E 17:00 (2 PASES)
AUDITORIO
PREZO DESDE 15€

Cantajuego presenta “Te extiendo mi mano”
xunto aos seus fieis amigos, Coco, Pepe e Buby,
entre outros personaxes, un espectáculo cheo de
música, coreografías, humor e enerxía que integra
por igual a pequenos e maiores.

ORQUESTA SINFÓNICA DE GALICIA - RICHARD
EGARR E CORO DA OSG

XUNO

VENRES 3 | 20:30
AUDITORIO
ORGANIZA SSF
PREZO 15€ (SOCIOS 4€)

Interpretarán Elías, op. 70 de Felix Mendelssohn.
Con Elisabeth Watts, soprano Helen Charlston,
alto James Gilchrist, tenor Andrew Foster-Williams,
baixo e Joan Company, director do coro.

SÁBADO 4 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 8€

Neuman presenta o seu 4º traballo, “Crashpad”.
As cancións deste álbum a cabalo entre o
Shoegaze e o Post-rock, percorreron moito
camiño para chegar a destino, do teléfono de
Paco aos microsurcos do vinilo.

Neuman

Oîma

XOVES 9 | 21:00
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Oîma é un trío de músicas para baile de tradición
galega e europea. Unha proposta musical
concibida tanto para escoitar como para botarse
a bailar, ligando os ritmos galegos (muiñeira, xota,
…) cos doutras latitudes (chapeloise, scottish, …).

Mercedes Peón - Osmose
Mercedes Peón dilúe os límites binarios da música
SÁBADO 11 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 10€

e a performance. Un espazo de relación entre o
imaxinario de creación colectiva con imaxinarios
atravesados polo capital.

La musical historia de Meme, un grumete de primera

DOMINGO 12 | 12:30
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 2€
Grande Amore
XOVES 16 | 21:00
CAPELA DO TORRENTE
PREZO 3€

Viaxaremos desde a época do imperio Romano
ata o século XX, facendo un musical percorrido
pola historia, no que as melodías nos levarán
desde o antigo Exipto, á Galicia “máxica”, ao jazz de
Nova Orleans e por suposto, á época do rock.

“Non sei cantar e dáme igual. Non sei cantar, non
sei bailar, non sei falar e dáme igual”, Grande
Amore soa macarra e enternecedor, rabiosamente
humorístico e, ao mesmo tempo, vulnerable e
raiado na súa desesperación existencial.

Alberto San Juan - Lorca en Nueva York

VENRES 17 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 10€

O espectáculo que presentan Alberto San Juan e
a Banda reproduce o texto -prosa
e poesía- que Federico pronunciou naquel
encontro co público de hai case un século e que
mantén unha luz plenamente actual.

Alba Molina - Nuevo día

SÁBADO 18 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 12€

Alba Molina e Pepe Rivero xúntanse para ofrecer a
voz e piano unha nova visión do
repertorio de Lole y Manuel e doutros grandes
clásicos. Unha proposta con algúns toques
jazzy pero sen perder o sabor orixinal.

Manuel María - A Lúa Vai Encuberta

DOMINGO 19 | 20:30
TEATRO JOFRE
PREZO 5€

Gañadora do ‘II Certame Manuel María de
Proxectos Teatrais’, esta peza de teatro
contemporáneoxira arredor do
descoñecemento programado da historia e da
identidade galega.

A Pedreira - Segmento Cantábrico
Segmento Cantábrico, o disco de folk progresivo
SÁBADO 25 | 20:30

TEATRO JOFRE
PREZO 8€

que aúna formas tradicionais do litoral cantábrico
con outros sabores da world music europea e folk
americano. Un álbum no que a spoken word,
a poesía e a canción conflúen.

Máis información en www.ferrol.gal ou no
despacho de billetes doTeatro Jofre

