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NOTA INFORMATIVA

O INSTITUTO DE ESTUDOS CHAIREGOS ORGANIZA A TERCEIRA FUNCIÓN DOS

II SÁBADOS DE TEATRO

FANTOCHES BAJ (coa colaboración da BANDA DE MÚSICA DE VILALBA)
AUDITORIO MUNICIPAL DE VILALBA
28 de outubro de 2017
20:30 horas
O Instituto de Estudios Chairegos, continuando co
desenrolo dos II SÁBADOS DE TEATRO, organiza para
o vindeiro sábado, 28 de outubro, ás 20:30 horas, no
Auditorio Municipal vilalbés, a terceira función que
correrá a cargo do grupo FANTOCHES BAJ, que pon en
escea a obra “AS POMBAS DO CARBOEIRO”.
Nesta ocasión, colabora na representación A BANDA DE
MÚSICA DE VILALBA interpretando en directo as pezas
musicais.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3ª FUNCIÓN
SÁBADO, 28 DE OUTUBRO DE 2017, ÁS 20:30 h., NO
AUDITORIO DE VILALBA

AS POMBAS DO CARBOEIRO, Fantoches Baj
Coa participación da BANDA DE MÚSICA DE VILALBA
Duración aproximada 55 minutos.
Un espectáculo de narración oral, música en directo e a técnica
xaponesa do Kamishibai
Coa axuda das cartas do tarot de Marsella, un frade e un novicio
revélanlle a un batallón das tropas napoleónicas acampadas en
Carboeiro a fantástica orixe das pombas do mosteiro.
A través do seu relato descubrirán a historia de amor protagonizada por
Cervela, correo de El-Rei Fernando II, e Octavia, a filla máis nova de Lupa
de Lobarzán; amor que por razóns de sangue non lles será permitido.
A dramaturxia e a música deste novidoso e fascinante espectáculo está
deseñado para ser interpretado nesta ocasión co seguinte formato:
-Formato teatro con Banda de música, onde Benxamín Otero compuxo as músicas para ser interpretadas, nesta función, pola
BANDA DE MÚSICA DE VILALBA, que acompañará á dramatización.
Historias, contos, cantos, lendas e romances
As Pombas de Carboeiro é un metarrelato que conta como un frade trata de convencer coa súa historia a un batallón do exército
napoleónico para que os soldados non sacien a súa fame coa poboación de pombas mensaxeiras do mosteiro. O frade, para
ilustrar o seu relato, emprega as cartas do Tarot de Marsella coas que os soldados franceses se entretiñan.
Con trinta e tres destas cartas ampliadas, a modo de imaxes do kamishibai, relátase o que lles contou o frade aos soldados. Unha
mestura da historia medieval con contos, cantos, lendas e romances antigos que ten como protagonistas a Cervela de Bonaval e
Octavia.
Fantoches Baj é unha compañía creada inicialmente en Portugal por Inacio no ano 2006. Desde aquela o seu campo de interés
céntrase no teatro de títeres entendidos dunha forma ampla. Desde a proposta mais tradicional dos bonecos de luva e variña do
primeiro espectáculo, Tío Miseria (2007), a unha progresiva apertura a outras formas mais contemporaneas do teatro de
obxectos como no seu espectáculo, O Asombro (2010) ou a utilización do kamishibai xaponés no espectáculo, As Pombas de
Carboeiro.
Actualmente a compañía está preparando a súa nova produción, un espectáculo musical dirixido ao público familiar. Esta
proposta, diferente á produción habitual do seu director Inacio, estará próximamente no seu repertorio e presentándose nas
vosas vilas, estade moit atentas e atentos!!
Autor e director: Inacio Composición musical: Benxamín Otero Actores músicos: Inacio e Benxamín Otero Deseño escenografía: Luis Iglesias
Vestiario e atrezzo: María Chenut Rexistro en vídeo: Tingalaranga Traballos gráficos: Alvarellos S.L Deseño gráfico: Iván Suárez
Distribución: Urdime Duración: 50 minutos Público: Recomendado maiores de 12 anos
II SÁBADOS DE TEATRO – 3ª FUNCIÓN - SÁBADO, 28 DE OUTUBRO DE 2017– NO AUDITORIO MUNICIPAL DE VILALBA - 20:30 HORAS
Vilalba, 23 de outubro de 2017. Arturo Gómez, secretario do IESCHA

