
O Camiño Escena Norte inicia este
sábado 10 en Santiago de Compostela

o seu percorrido escénico

A praza da Quintana -ou o Salón Teatro en caso de choiva- acollerá
a partir das 20.00 horas a primeira función da iniciativa en Galicia,

na que a compañía navarra La Banda Teatro Circo presentará o
espectáculo ‘Kimera’, apto para todos os públicos

O proxecto de intercambio de artes escénicas, que conta co apoio
da Xunta de Galicia, tamén ofrecerá obras de teatro, danza e novo circo

até o 9 de outubro en Arzúa, Lugo, Ames, Vilalba, Viveiro e Carballo

Santiago de Compostela, 7 de setembro de 2022.- Este sábado 10 de setembro
bota a andar a cuarta edición do Camiño Escena Norte (CEN). Baixo o lema
Medran os sorrisos, o proxecto de intercambio escénico, artístico e profesional
entre compañías de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi e, este ano, tamén
Navarra percorrerá desde esta fin de semana, e até o 9 de outubro, 38 localidades
das cinco comunidades autónomas.

CEN 2022 inicia este sábado 10 a súa andaina galega na Praza da Quintana (ou no
Salón Teatro en caso de choiva) coa presentación do espectáculo ‘Kimera’, da
compañía navarra La Banda Teatro Circo. ‘Kimera’ propón unha mirada á
sociedade actual, mostrándonos a fraxilidade desas pequenas cousas que fan
grandes ás persoas, coa perspectiva de poder cambiar o global desde o local. A
creación - unha recreación moi libre de ‘A neta do señor Linh’, de Philippe Claudel,
en linguaxe de circo-, apta para públicos de todas as idades, é unha proposta
divertida e conmovedora, coa que La Banda Teatro Circo conxuga a mirada, o
corpo, a destreza e a habilidade para construír un universo peculiar, unha aposta
sonora de emoción. A entrada da función, que comezará ás 20.00 horas, é libre.



En Galicia, Camiño Escena Norte -que conta co apoio destacado da Xunta de
Galicia,- contará con sete sedes (Ames, Arzúa, Carballo, Lugo, Santiago de
Compostela, Vilalba e Viveiro) que acollerán a representación de oito
espectáculos, enmarcados na programación nomeada Itinerario Constelacións,
alén de diferentes actividades de contacto directo entre artistas e asistentes ao
finalizar as funcións. A seguinte cita, destinada ao público infantil e familiar terá
lugar o 17 de setembro en Arzúa e chegará da man da compañía asturiana El
callejón del gato, que presentará ‘La niña de las trenzas al revés’, adaptación sobre
un conto de Iris Díaz Trancho.

Ademais de acoller funcións de compañías veciñas , Galicia exportará talento aos
demais territorios con representacións de Marta Alonso Tejada, co seu premiado
espectáculo ‘Bailar Agora’; Fran Sieira Compañía de Danza, con ‘DeMente’; e
Pistacatro, con ‘Sonámbulo’. As tres compañías viaxarán nos meses de setembro
e outubro, grazas a CEN 2022, a localizacións como Oviedo, Bilbao, Santander,
Eibar, Vitoria, Laredo ou Viana para dar boa conta das súas propostas artísticas.

Encontro profesional en Lugo

Outra das propostas que promove Camiño Escena Norte, no marco da súas
actividades paralelas (o Camiño Expandido) e que terá lugar a vindeira semana
será o terceiro encontro profesional Habitación Peregrina PRO, que acollerá o
Centro Cultural O Vello Cárcere Lugo entre os días 13 e 15 de setembro.

A nova edición de Habitación Peregrina PRO será a máis concorrida das tres que
se organizaron até o de agora: conta con 50 compañías e distribuidoras inscritas e
nela participarán máis de 70 axentes do sector das cinco comunidade que
conforman o CEN 2022, o que supón un 45% máis que en anteriores edicións. Os
focos de interese do encontro serán a xeración de sinerxías entre compañías e
creadoras; a reflexión e formación arredor dalgúns dos retos que afronta o sector
escénico e as posibilidades de promoción, visualización e distribución das
compañías nos distintos territorios de Camiño Escena Norte.



Camiño Escena Norte 2022

Camiño Escena Norte é unha iniciativa promovida polas asociacións profesionais
de produtoras de artes escénicas Escena Galega (Galicia), EscenAsturias
(Asturias), ACEPAE (Cantabria) e Eskena (País Vasco). Todas elas, unidas na
supraentidade Camino Escena Norte AIE -creada especificamente para o
desenvolvemento, xestión e produción deste proxecto-, impulsan unha intensa
programación escénica coa intención de pór en valor a diversidade cultural,
lingüística e de formatos e linguaxes da produción escénica galega, asturiana,
cántabra e vasca.

A iniciativa conta, neste 2022, co apoio económico de gobernos e institucións das
cinco comunidades autónomas implicadas: Xunta de Galicia a través da Axencia
Galega das Industrias Culturais (Agadic), Goberno do Principado de Asturias,
Goberno de Cantabria, Deputación Foral de Áraba, Deputación Foral de Biscaia,
Deputación Foral de Gipúscoa e Goberno de Navarra; ademais do Goberno de
España a través do INAEM. En Galicia colaboran tamén Deputación Provincial da
Coruña, Deputación Provincial de Lugo e Concello de Lugo; así como os
consistorios de Arzúa, Vilalba, Ames e Viveiro; o Festival Internacional Outono de
Teatro de Carballo (FIOT), a Fundación Cidade da Cultura de Galicia e o Centro
Dramático Galego.

Vegalsa-Eroski mantense este ano no como patrocinador oficial, cunha maior
achega económica para esta cuarta edición, o que reforza o seu compromiso e
aposta por un proxecto que promove o intercambio cultural entre territorios.

Contacto de prensa CEN Galicia
Lucía Pita | 675 404 321
lucia.pita@theofficeco.es

Descarga de fotografías dos espectáculos aquí e teasers neste enlace.
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