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Una gata sobre un tejado de zinc caliente
de Tennessee Williams
Vigo 20 de xaneiro | 20.30 h
Duración: 2 h
nrm 16 anos

DIRECCIÓN
Amelia Ochandiano
ELENCO
Juan Diego, Eloy Azorín, Maggie Civantos,
Ana Marzoa, Marta Molina, José Luis Patiño
ESCENOGRAFÍA
Ricardo Sánchez Cuerda
ILUMINACIÓN
Felipe Ramos

Ao avó estanlle a preparar unha festa de
70 aniversario na flamante finca que comparte coa súa muller. Os seus dous fillos
e as súas respectivas mulleres acoden á
celebración para festexar o aniversario e a
súa recuperada saúde.
Brick, o fillo menor, vive fracasado entre o
alcoholismo e o desprezo cara a súa esposa
Maggie. Gooper, o maior, a súa muller Mae
e os seus seis fillos, facendo méritos para
quedarse coa posible herdanza. E Maggie
a Gata, no medio de todos, unha belísima
nora a quen a vida non tratou demasiado
ben, mais que agora lle brinda unha oportunidade á que se agarra con uñas e dentes.

Trabajos de amor perdidos
de William Shakespeare
Vigo 9 de febreiro | 20.30 h
Duración: 1 h 40 min
tp

DIRECCIÓN
Tim Hoare e Rodrigo Arribas
ADAPTACIÓN
José Padilla
ELENCO
Javier Collado, Montse Díez, Jesús Fuente,
Alicia Garau, Jorge Gurpegui, Julio Hidalgo...
ESCENOGRAFÍA
Andrew D. Edwards

Esta comedia de William Shakespeare narra a historia do rei de Navarra e de tres
dos seus cabaleiros, que se deciden recluír no castelo durante tres anos para
dedicárense á erudición e o estudo, evitando o contacto feminino durante ese
tempo.
A chegada ao castelo da princesa de
Francia e tres das súas damas crebará a
firme determinación dos cabaleiros, dando lugar á confrontación entre os votos
de manterse en abstinencia e a sedución
que supón a ruptura do xuramento para
deixárense levar polas atraccións do amor.

JOGLARS. Zenit: la realidad a su medida
de Ramon Fontserè e Martina Cabanas
Vigo 14 de febreiro (día 15 fóra do abono) | 20.30 h / Pontevedra 16 de febreiro | 20.30 h
Duración: 1 h 30 min
nrm 18 anos

DIRECCIÓN
Ramón Fontserè
ELENCO
Ramón Fontserè, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu, Xevi Vilà, Julián Ortega, Juan Pablo
Mazorra
ESCENOGRAFÍA
Martina Cabanas

Vemos o desenvolvemento diario dun
gran xornal, Zenit. Observamos con detalle as súas oficinas, o día a día dos xornalistas, as amizades e obrigas dos seus
propietarios, o enfrontamento entre o
xornalismo ético e a voracidade do medio… A súa cota de poder e influencia é
proporcional ao número de vendas, e
para iso non se dubidará en manipular, filtrar ou retocar a realidade.
O perigo recae en que esta maquinaria
que se puxo en marcha por uns motivos
nobres foi desvirtuada pola loucura consumista e agora, fóra de control, nin os
seus creadores a poden dominar.

Lulú
de Paco Bezerra
Vigo 11 de marzo | 20.30 h / Pontevedra 12 de marzo | 19.30 h
Duración: 1 h 40 min
nrm 18 anos

DIRECCIÓN
Luis Luque
ELENCO
María Adánez, Samuel Viyuela, David
Castillo
PRODUCIÓN
Celestino Aranda

Un mozo viúvo convida a refuxiarse na
casa onde vive cos seus fillos a unha solitaria muller que atopa chorando nun
descampado. Tempo despois, unha vez
que ela se logra integrar no fogar, os tres
homes, condicionados polo magnetismo
que esta desprende, propóñenlle dar un
paso máis na relación. A partir dese momento, o home e os seus dous fillos comezarán a experimentar unha serie de
misteriosos sucesos. Alarmados, repararán en algo en que ningún deles se preguntara anteriormente: quen é realmente
esta moza que encontraron vagando no
medio da noite e di chamarse Lulú?
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Rafael Álvarez «El Brujo»
Misterios del Quijote
Pontevedra 29 de abril | 20.30 h / Vigo 30 de abril | 19.30 h
Duración: 1 h 40 min
nrm 14 anos

DIRECCIÓN
Rafael Álvarez
ELENCO
Rafael Álvarez

Morrer cordo e vivir tolo. O 23 de abril de
1616, acollido á beneficencia dun clérigo e
rodeado de xente pobre e de mulleres de
mala reputación, esquecido da corte e de
todos, morría un xenio. Vestido cun hábito, na súa última agonía veu a figura dun
cabaleiro que o miraba intrépido. Diríase
dos seus ollos que brillaban acendidos co
fulgor da loucura, mais en realidade o que
expresaban era o brillo da inmortalidade.
Din que se chamaba Miguel de Cervantes
Saavedra, mais, que importa iso ao noso
conto? Sexa cal fose o seu nome, a el vai
dedicada esta función.

El contador del amor
de Erik Assous
Vigo 13 de maio | 20.30 h / Pontevedra 14 de maio | 20.00 h
Duración: 1 h 30 min
nrm 18 anos

DIRECCIÓN
César Lucendo
ADAPTACIÓN
JULIÁN QUINTANILLA
ELENCO
David Mora, Norma Ruiz e Antonio
Zabálburu

Ter ao cónxuxe como confidente é tan
perigoso coma pouco aconsellable. E se
non fíxense en Diana e Agustín: tras anos
dun feliz matrimonio, deciden confesárense as súas aventuras extramatrimoniais. Isto convértese no comezo dunha
profunda crise, chea de sospeitas lexítimas, acusacións e celos explosivos, pois
ningunha mentira está exenta de consecuencias e ningunha verdade está exenta
de perigos.
Ao final, a confianza dentro da parella debería ser só mera ilusión. Isto é, sen lugar a dúbidas, a condición elemental para
manter a paz no fogar conxugal.

El padre
de Florian Zeller
Vigo 15 de xuño | 20.30 h
Duración: 1 h 35 min
nrm 14 anos

DIRECCIÓN
José Carlos Plaza
ELENCO
Héctor Alterio, Ana Labordeta, Luis Rallo,
Miguel Hermoso, Zaira Montes, María
González
MÚSICA
Mariano Díaz
ESCENOGRAFÍA E ILUMINACIÓN
Francisco Leal

Esta «farsa tráxica» trata un tema tan espiñoso coma a perda da realidade debida
á vellez. Colócanos na perspectiva dunha
mente confusa ou, quizais, confundida
polos intereses dos que o rodean, nunca
o saberemos.
As situacións ambiguas, moitas veces
contraditorias, as réplicas mordaces, os
personaxes duplicados, cambiantes, e por
enriba de todo a dúbida de se o que realmente sucede é o que di a familia ou é o
que sente o pai, producen unha das obras
máis divertidas, apaixonantes e profundas
do teatro contemporáneo.

INFORMACIÓN TEMPADA DE ABONO VIGO
Venda da tempada completa ou da 1ª parte, do 21 de decembro de 2016 ao 7 de xaneiro de 2017. Días 19 e 20 de decembro só para persoas aboadas á tempada anterior.
Venda da 2ª parte, do 15 de marzo ao 11 de abril de 2017. Días 13 e 14 de marzo só para
persoas aboadas á 1ª parte.
OBRAS
Una gata sobre un tejado de zinc caliente (20 de xanairo)
Trabajos de amor perdidos (9 de febreiro)
Zenit: la realidad a su medida (14 de febreiro)
Lulú (11 de marzo)
Misterios del Quijote (30 de abril)
El contador del amor (13 de maio)
El padre (15 de xuño)
TEMPADA
COMPLETA

BUTACA
128,00 €

ANF. 1
116,80 €

ANF. 2
105,60 €

ANF. 3
88,80 €

1ª
PARTE

BUTACA
73,60 €

ANF. 1
67,20 €

ANF. 2
60,80 €

ANF. 3
51,20 €

2ª
PARTE

BUTACA
54,40 €

ANF. 1
49,60 €

ANF. 2
44,80 €

ANF. 3
37,60 €

INFORMACIÓN TEMPADA DE ABONO PONTEVEDRA
Venda da tempada do 19 de decembro de 2016 ao 12 de xaneiro de 2017
OBRAS
JOGLARS Zenit: la realidad a su medida (16 de febreiro)
Lulú (12 de marzo)
Misterios del Quijote (29 de abril)
El contador del amor (14 de maio)
ZONA A
72,00 €

ZONA B
62,40 €

Todos os abonos teñen un 20 % de desconto con respecto ao prezo do billete

Outras bonificacións e descontos xerais:
Persoas mozas: carné xove
Maiores de 65: carné de xubilación
Persoas desempregadas: carné correspondente
Aplicarase un desconto adicional do 10 % con
respecto ao prezo do abono

902 504 500

Teatro Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 13
986 120 078

A túa opinión conta!
afundacion.org

O papel deste folleto é 100 % reciclado e foi producido baixo unha xestión forestal responsable. Depósito legal: C 2184-2016

Sede Afundación Pontevedra
Augusto González Besada, 2 - 4
986 100 404

