OS AXÓUXERES 2013
Encontros para a xente miúda da casa.
A festa da música , dos xogos e das palabras.
Un programa da Secretaría Xeral de Política Lingüística para concellos pertencentes á Rede de
Dinamización Lingüística.
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
Xunta de Galicia.
Producido por Caramuxo Teatro.

CONCEPTO
Espectáculo de aproximadamente 35 minutos de duración creado especificamente para nenos
e nenas de ata 6 anos e as súas familias. A todos eles, queremos ofrecerlles un espazo onde
desfrutar xuntos e abrirse ao descubrimento do mundo en galego.
Na obra cóntanse historias adaptadas aos mais pequenos, mesturadas con apoio musical e con
cancións especificamente creadas para a montaxe que implican directamente a participación
das familias.
O punto de partida é o descubrimento do mundo que nos rodea, tan característico da idade
máis temperá. A partir da curiosidade por saber o que hai dentro dunha casa, e empregando o
elemento sorpresa, fálase dos cambios que vivimos a diario na nosa vida e no noso contorno.
Estes preséntanse como elementos positivos no desenvolvemento das persoas e das relacións
entre elas. Preguntarse quen será ese novo veciño que é diferente a min e descubrir o seu
mundo pode ser unha canle a novas experiencias e novas aprendizaxes de vida.
SINOPSE
Unhas poucas casas poden ser unha aldea, moitas casas poden ser unha cidade. A nosa casa
naceu nunha aldea que agora é unha cidade. Aí está, arrodeada doutras. É de madeira, ten
xardín e dálle moito o sol .
Antes non tiñamos veciños, pero pouco a pouco foron chegando Hortensia, a florista, que ten
unha casa que recende moi ben; Telmo, o veciño equilibrista ; Arabela, que é cantante de

ópera; O señor Antón, que é un vello mariñeiro… e a nosa amiga Rita, a gata de Marcelina, que
vén de visita á hora da merenda.
No verán, se vai moita calor, ou no inverno, se vai moito frío, o mellor sitio onde estar é … na
casa!, na nosa casa!

OBXETIVOS
-Ofrecerlles ás familias espazos e ferramentas de ocio en galego para favorecer a transimisón
interxeracional da lingua.
-Promover o emprego da lingua galega nas idades mais temperás, asociándoo a un contexto
lúdico e atractivo.
-Aprender a través do teatro e da música novas palabras para denominar en galego o mundo
que nos rodea.
-Estimular a capacidade creativa en galego dos nenos e nenas.
-Buscar a implicación das familias dentro da aprendizaxe global dos nenos.
-Estimular a capacidade de atención a través do desenvolvemento dos sentidos (auditivo,
visual, tacto…)
-Crear a necesidade de que a arte en xeral forme parte da vidas dos nenos a das persoas.

XIRA DOS AXÓUXERES 2013
SETEMBRO
- Sábado 28 ás 18:30 – Estrea: Auditorio OURENSE.
- Domingo 29 ás 18:30 – Casa da Cultura SANTA COMBA.
OUTUBRO
- Domingo 6 ás 18:00 – Centro Social do Froxel ARTEIXO.
- Luns 7 ás 12:30 – Ágora A CORUÑA.
- Sábado 12 ás 18:30 – Casa da Cultura de Bertamiráns AMES.
- Domingo 13 ás 12:00 - Casa da Cultura BURELA.
- Domingo 13 ás 18:30 – Teatro Pastor Díaz VIVEIRO.
- Sábado 19 ás 18:00 – Salón Usos Múltiples Pavillón da Malata FERROL.
- Domingo 20 ás 12:00 – Museo do Entroido XINZO DE LIMIA.
- Domingo 20ás 18:30 – Sala de Actividades da Piscina Cuberta VERÍN.
NOVEMBRO
- Venres 1 ás 12:30 – Salón de Plenos O PEREIRO DE AGUIAR.
- Domingo 3 ás 12:00 – Centro Sociocultural Daniel Castelao MOAÑA.
- Domingo 3 ás 18:30 – Multiúsos A Xunqueira REDONDELA.
- Sábado 9 ás 18:30 – Centro Sociocultural A Ramallosa TEO.
- Domingo 10 ás 18:30 – Auditorio Municipal RIBEIRA.
- Sábado 16 ás 18:30 – Centro Cultural Recreativo VILALBA.
- Domingo 17 ás 12:00 – Multiusos das Pozas MOS.
- Domingo 17 ás 18:30 – Círculo Recreativo e Cultural O PORRIÑO.
- Sábado 30 ás 18:30 – Casa da Cultura PONTEDEUME.
DECEMBRO
- Domingo 1 ás 12:00 - Casa da Cultura Manuel Lueiro O GROVE.
- Domingo 1 ás 18:30 – Sala de Conferencias do Auditorio VILAGARCÍA DE AROUSA.
- Venres 6 ás 12:30 – Casa da Xuventude SILLEDA.
- Sábado 7 ás 12:00 – Teatro Principal A ESTRADA.
- Sábado 7 ás 18:30 – Zona C SANTIAGO DE COMPOSTELA.

CRÉDITOS
Produción: Caramuxo Teatro
Dramaturxia e dirección: Laura Sarasola e Juan Rodríguez.
Actores: Juan Rodríguez e Laura Sarasola.
Músicos: Alejandro Fente , Fernando Román e Suso Jalda.
Realización de monicreques: Marcelo Gómez e Soledad Gómez.
Vestiario: Caramuxo teatro e Soledad Gómez.
Deseño de escenografía e aderezo: Caramuxo teatro.
Deseño de luz: Suso Jalda.
Deseño de Cartel: Iván R.
Letras das cancións: Juan Rodríguez e Laura Sarasola.
Composición musical: Tito Barbeito e Alma Sarasola.
Arranxos musicais e banda sonora: Fernándo Román e Alejandro Fente.
Técnico de luz e son: Suso Jalda.
Realización de escenografía e de aderezo: Caramuxo teatro, Soledad Gómez, Suso Jalda e
Gonzalo Santomé.
Produción en xira: María Rodríguez.
Estudo de gravación: Visue.
Impresión de carteis e programas: Ideño.

SISTEMA DE RESERVA DE ENTRADAS
Entrada de balde con reserva previa ata completar a capacidade.
Capacidade limitada.
Reservas no 610 641 570 dende unha semana antes da sesión.
Horario de reservas: luns a venres de 10:00 a 14:00.
Máis información en:
www.xunta.es/linguagalega/os_axouxeres_2013
www.facebook.com/axouxeres
www.twiter.com/OsAxouxeres

