
CULTURA EN FAMILIA 

 

AUDITORIO MUNICIPAL DE ROIS (aforo limitado) 
 

 MAMÁ CABRA  
Sábado 26 de setembro ás 18.00 
Gloria é a voz e unha das fundadoras de MAMÁ CABRA, o grupo pioneiro especializado en 
música infantil galega que leva xa 19 anos regalándonos cancións. Gloria acompañada por 
unha banda, fai, neste concerto, un percorrido polos mellores éxitos da banda.  
 
ANTÓN E TOMASA: A CABAZA ENCANTADA  Teatro Calavera 
Venres 2 de outubro ás 18.00 
Contacontos dirixido a nenos de 4 a 8 anos que remata cun obradoiro de cociña. 
 
 

O CENSOR DE MONSTROS  Barafunda Teatro 
Sábado 3 de outubro ás 18.00 
Cristovo ten un traballo moi especial: é "censor de monstros". Con el descubriremos os seres 
fantásticos que habitan en Galicia. Vivirá algún preto de ti e non o sabes?  

 
A CASA DO TERROR  Xoán Curiel 
Venres 9 de outubro ás 18.00 
Xoán Curiel e a Banda do Verán traen á Coruña o moi rockeiro e terrorificamente divertido 
concerto baseado no libro-CD A Casa do Terror. 

 
BICHOCAS  Xarope Lulú 
Mércores 21 de outubro ás 18.00 
Os obxectos e a palabra fannos viaxar a través do mundo animal neste espectáculo dedicado 
á primeira infancia (0 a 3 anos). 
 
 

OS BOLECHAS E A PORTA DOS CAMIÑOS Editorial Bolanda 
Sábado 24 de outubro ás 12.00 
Haker Mater, un programador informático está a poñer a punto a Porta dos Camiños, unha 
máquina que lles axuda a elixir un dos moitos Camiños de Santiago ás persoas que queren 
peregrinar pero non saben por que vía facelo. Necesitará a axuda dos Bolechas e do 

público! 
 

PARA INFORMACIÓN E INSCRICIÓNS EDIFICIO MULTIÚSOS DE ROIS: 981 81 60 61 
Luns, mércores e venres de 10.00 a 13.00. Tardes: luns de 17.30 a 20.00 e de martes a venres de 16.00 a 20.00  

 
A posta en marcha das actividades está supeditada ao protocolo e á evolución da crise sanitaria da COVID-19. Este 

programa é susceptible a cambios. O Concello resérvase o dereito de suspender actividades. 
A reserva de prazas realizarase por rigorosa orde de inscrición


