FERROL

en festas

DO 21 AO 31 DE AGOSTO DE 2021

21 de agosto
CIRKOMPACTO: “HELL BROTHERS”

Espectáculo de “comedia física” no que Satán
expulsa do inferno aos seus fillos malcriados
para que aprendan a gañar o mal por si mesmos.
19.30h Parque Raíña Sofía

SIDECARS

A premiada banda madrileña tráenos o seu rock
alternativo e chega cun novo disco: “Ruido de
fondo”.
21.30h Praza de Armas

22 de agosto
VIRAVOLTA TÍTERES:
“A MALETA DE DON ATTILIO”

A estrela do circo de Don Attilio, Toni Bombillo, e
a filla do preboste da vila están namorados. Este
amor semella imposible, pero acabará por triunfar.
19.30h Parque Raíña Sofía

“COMICAMENTE”

Carlos Blanco, Xosé Antonio Touriñán, David Amor
e Lucía Veiga protagonizarán esta noite de humor
ao aire libre. Prezo de entrada: 18,00€ + gastos.
Patrocinado por:

21.30h Praza de Armas

23 de agosto
“GRU, MI VILLANO FAVORITO”

Cine familiar ao aire libre: Gru planea roubar a
lúa coa axuda dos minions, pero ten que coidar
a tres nenas orfas.
21.30h Parque Raíña Sofía

AMPARANOIA

A banda liderada por Amparo Sánchez faranos
vibrar cos seus ritmos que mesturan cumbia,
rock hipnótico, reggae e ritmos urbanos, entre
outras influencias.
21.30h Praza de Armas

24 de agosto
“TINTÍN Y EL SECRETO
DEL UNICORNIO”

Cine familiar ao aire libre: Tintín e os seus
amigos buscan o “Unicornio”, un barco que
garda un tesouro pero tamén unha maldición.
21.30h Parque Raíña Sofía

SABELA

A cantante galega finalista de OT mestura no
escenario forza e dozura. As súas vivencias máis
persoais reflíctense no traballo “Despedida”.
21.30h Praza de Armas

25 de agosto
MAMÁ CABRA E BELLÓNMACEIRAS:
“A música das buguinas”
Concerto didáctico dramatizado que, a través
da historia dun neno de Moeche, fai un
percorrido pola música tradicional, vestimenta e
instrumentos.
19.30h Praza de Armas

PALCO Andrés do Barro:
Feed the Pet e Bang 74

Protagonismo para as bandas locais coas
harmonías envolventes con reminiscencias dos
90 de Feed the Pet e a fusión de power pop,
punk-rock e hi-energy de Bang 74.
20.30h Praza do Inferniño

26 de agosto
PETIT POP

Un concerto de pop-rock pensado para toda a
familia no que o fundamental é a participación
do público.
19.30h Praza de Armas

PALCO Andrés do Barro:
Willie&Winnie e Faltriqueira

Willie&Winnie levan ao Inferniño o seu son
traballado recuberto de escuridade e Faltriqueira
sorprenderán coas súas polifonías inspiradas na
música tradicional.
20.30h Praza do Inferniño

27 de agosto
NELSON QUINTEIRO:
“NOVECENTO CABARET”

Danza e teatro nun espectáculo para todos os
públicos que evoca as vangardas de principios
do século XX.
19.30h Parque Raíña Sofía

SOFÍA ELLAR

Todo un fenómeno musical que comezou nas
redes e triunfou cun proxecto autoxestionado
marcado polo compromiso social.
21.30h Praza de Armas

28 de agosto
ADRIÁN CONDE:
“EL GRAN BRAULIO”

Braulio cre que é o mellor mago do mundo, e
non queremos que descubra que os seus trucos
saen por casualidade.
19.30h Parque Raíña Sofía

NIL MOLINER

O artista pop xira co seu primeiro LP, “Bailando
en la batalla”, cheo de cancións enerxéticas e
pegadizas.
21.30h Praza de Armas

29 de agosto
TROCOS LUCOS: “TARTANA”

Espectáculo de circo de rúa contemporáneo con
acrobacias de báscula coreana e equilibrio sobre
mans, ademais de moito humor.
19.30h Parque Raíña Sofía

DULCE PONTES

A gran voz do fado chega a Ferrol antes da súa
xira europea cun repertorio cheo de homenaxes
aos seus referentes musicais.
21.30h Praza de Armas

30 de agosto
PACO NOGUEIRAS: “EXTRA!!”

O novo libro-CD de Paco Nogueiras é un xornal
musical no que teñen cabida todas as seccións,
sempre con bo ritmo e humor.
19.30h Parque Raíña Sofía

FESTIVAL DE RONDALLAS

Sobre o escenario, a música máis ferrolá, da man
de Añoranzas, Bohemios, Club de Campo, Só
Elas e Sonidos del Alba.
20.00h Praza de Armas

31 de agosto
INVENTI TEATRO:
“A TROPA DO DOUTOR MILAGRE”
O Expreso do Doutor Milagre percorrerá a
cidade publicitando os seus máxicos remedios
para os máis diversos problemas.
19.30h Parque Raíña Sofía

ANDRÉS SUÁREZ

Un referente da canción actual que vén gozar
coa súa xente. Ferrol non podía faltar na xira
#AS2021.
21.30h Praza de Armas

27, 28 e 29 de agosto
ACTOS BATALLA DE BRIÓN

Venres, 27 agosto
· 17.00h Visita guiada ao castelo de San Felipe . *

Sábado, 28 agosto
· 12.00h Chamamento ás armas para a defensa de Ferrol (Praza
de Armas).
· 13.00h Marcha cara o baluarte de San Xoán.
· 13.30h Acto conmemorativo aos heroes de Brión (Batería de
San Xoán).
· 17.30h Visita teatralizada ao castelo de San Felipe. *
· 18.00h Exhibicións de cabalería, artillería, material e esgrima
(centro urbano).
Domingo, 29 agosto
· 11.30h Busca do tesouro no castelo de San Felipe. *
· 17.30h Visita teatralizada ao castelo de San Felipe. *
*Aforo limitado. Inscrición previa no mail: ferrolturismo@ferrol.es

Indicacións para o público

• Desinfección de mans obrigatoria na entrada.
• Deberase respectar a orde de acceso, a distancia de seguridade e as vías de circulación.
• En todo momento se seguirán as instrucións ditadas polo
persoal da organización.
• Nos espectáculos gratuítos, as persoas con entradas deberán
acudir con 30 minutos de antelación para garantir a reserva.
• Nos espectáculos gratuítos, a reserva de entradas perderá
vixencia 15 minutos antes do inicio do espectáculo. A partir
dese momento admitirase a entrada sen reserva por orde
de chegada e sempre que haxa aforo dispoñible. As persoas
que non dispoñan de entrada deberán facilitar os seus datos
(nome completo e teléfono).
• Máscara obrigatoria durante o espectáculo.
• O público permanecerá sentado durante todo o espectáculo,
sen desprazar o asento asignado.
• Non está permitido comer nin beber dentro do recinto.
• Ao remate do espectáculo deberase abandonar o recinto en
orde e pola saída máis próxima.
• Grazas á túa colaboración, a cultura é segura.
RESERVA A TÚA ENTRADA EN
http://ferrol2021.ataquilla.com

www.ferrol.gal/festas

