· MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN
· Presta atención ás indicacións do persoal.

· Fai uso do xel hidroalcólico ao entrar e
saír dos espazos de representación.

· O uso da máscara será obrigatorio nos
espazos de representación do FETEGA.

· Respecta as indicacións de acceso nos
diferentes espazos.

· Procura manter a distancia de seguridade
interpersonal.

· Evita asistir aos espectáculos se
síntomas asociados ao COVID-19.

tes

· programación ·

MÉRCORES 23
11:00h

ALICORNIO XIGANTE

16:00h

VENRES 25
11:00h

PASEANDO O CAN

LECTURAS DRAMATIZADAS EN VIVO

16:00h

LECTURAS DRAMATIZADAS EN VIVO

16:30h

ESCOLA DE ESPECTADORES

16:30h

ESCOLA DE ESPECTADORES

17:00h

ALICORNIO XIGANTE

BARAFUNDA

17:00h

PASEANDO O CAN

18:30h

TECHNOLOGIES

PEDRO BRANDARIZ

18:30h

SEMPRE O PENSACHES PERO NUNCA O DIXECHES

20:00h

ALICORNIO XIGANTE

20:30h

CLAUSURA DO AMOR

22:00h

ESCOLA DO ESPECTADOR

BARAFUNDA

BARAFUNDA
CÁMARA NEGRA

XOVES 24
11:00h

CORONAVIRUS

12:00h

BARAFUNDA

BARAFUNDA

DIANA SIEIRA

20:00h

PASEANDO O CAN

20:30h

O MEL NON CADUCA

22:00h

ESCOLA DO ESPECTADOR

BARAFUNDA
IBUPROFENO

SÁBADO 26
11:00h

QUENLLA XIGANTE

FETEGA MULLER: II MESA REDONDA SOBRE IGUALDADE

12:00h

ROLDA DE PRENSA

16:00h

LECTURAS DRAMATIZADAS EN VIVO

12:30h

PRESENTACIÓN DRAMATURGA 20

16:30h

ESCOLA DE ESPECTADORES

16:00h

LECTURAS DRAMATIZADAS EN VIVO

17:00h

CORONAVIRUS

17:00h

QUENLLA XIGANTE

18:30h

SEXO DÉBIL... O CARALLO!

18:00h

CONFERENCIA: DE TRAXEDIAS, DRAMAS, COMEDIAS E

20:00h

CORONAVIRUS

20:30h

OS NENOS DA VARÍOLA

22:00h

ESCOLA DO ESPECTADOR

BARAFUNDA

BARAFUNDA
ARANTXA TREUS

PÚBLICOS

BARAFUNDA
PÉREZ&FERNÁNDEZ

BARAFUNDA

BARAFUNDA

AFONSO BECERRA

18:30h

PROXECTO LITERARIAS

20:00h

QUENLLA XIGANTE

20:30h

A QUE NON PODES DICIR COCA-COLA? (II)
+ GALA

LITERARIAS

BARAFUNDA
AVELINA PÉREZ

PRESENTADA POR PEPO SUEVOS + ENTREGA DE PREMIOS

CLAUSURA DO AMOR
MÉRCORES 23 · 20:30H
AUDITORIO
COMPAÑÍA: Cámara Negra
DATA: 23 de setembro de 2020
AUTOR: Pascal Rambert
DIRECCIÓN: Carlos Álvarez-Ossorio
ELENCO: Teté García, Xosé M. Esperante
DURACIÓN: 75 minutos

“Clausura do amor” é o texto máis representado do francés
Pascal Rambert, estreado en Avignon e traducido a máis de dez
idiomas. Trátase dunha obra de resistencia física e emocional,
onde os dous intérpretes deben abrirse en canal para enfrontarse
a un texto visceral sobre a fin do amor. O espectador asiste
ao acto mesmo de clausurar o amor, de matalo en escena.
Un duelo verbal que parte da dor, do medo e da liberación.
Actuación e palabra. Nada máis. Un combate desgarrador e
devastador, a través de dous monólogos intensos e inmensos.

OS NENOS DA
VARÍOLA
XOVES 24 · 20:30H
AUDITORIO
COMPAÑÍA: Pérez & Fernández
DATA: 24 de setembro de 2020
AUTORA: María Solar
DIRECCIÓN: Xosé Leis e Victoria Pérez
ELENCO: Manu Fernández, Victoria Pérez, Xosé Leis e Isabel
Risco
DURACIÓN: 50 minutos
Pérez&Fernández

en

coprodución

co

Centro

Dramático

Galego presenta a adaptación á escena da novela de María
Solar “Os Nenos da Varíola”. Unha peza teatral con altas
doses de realidade histórica, tenrura e humor que toma
como eixe central a vida dos nenos da Casa de Expósitos
da Coruña e como chegaron a ser os heroes da Real
Expedición Filántropica da Vacina, na que a súa heroína máis
esquecida convertíuse nun dos piares máis importantes da
expedición, a reitora da Casa dos Expósitos, Isabel Zendal.

O MEL NON CADUCA
VENRES 25 · 20:30H
AUDITORIO
COMPAÑÍA: Ibuprofeno Teatro
DATA: 25 de setembro de 2020
AUTOR: Santiago Cortegoso
DIRECCIÓN: Santiago Cortegoso
ELENCO: Marián Bañobre, Avelino González, Santiago Cortegoso
DURACIÓN: 80 minutos

O mel non caduca é un espectáculo biodegradable e
ecosostible

xestado

a

partir

dun

proceso

de

creación

colectiva, arredor da relación do ser humano cos obxectos,
da degradación ecolóxica do planeta por mor da perversa
lóxica

consumista

programada,

tanto

do
dos

capitalismo
produtos

e

da

como

obsolescencia
das

persoas.

A QUE NON PODES

DICIR COCA-COLA? (II)
SÁBADO 26 · 20:30H
AUDITORIO
COMPAÑÍA: AveLina Pérez
DATA: 26 de setembro de 2020
AUTORA: AveLina Pérez
DIRECCIÓN: AveLina Pérez
ELENCO: AveLina Pérez
DURACIÓN: 60 minutos

A QUE NON PODES

DICIR COCACOLA? (II) é unha loita

inútil e precisa, un desexo de escribir grandes parágrafos nas
paredes acabadas de pintar, unha repetición de incertezas
batendo nos puntos finais, un querer e un poder, un frasco
de perfume que non recende, un atentado contra a asepsia.
Algo así é...
Algo así...

TECHNOLOGIES
MÉRCORES 23 · 18:30H
CASA DA CULTURA
COMPAÑÍA: Pedro Brandariz
DATA: 23 de setembro de 2020
AUTOR: Pedro Brandariz
DIRECCIÓN: Pedro Brandariz
ELENCO: Pedro Brandariz
DURACIÓN: 50 minutos
Brandariz confésase como un “rara avis” neste mundo tecnolóxico
dende un punto de vista totalmente humorístico. Un espectáculo
que se ri da obsolescencia programada, unha montaxe que
analiza o ritmo vertixinoso do avance tecnolóxico, e que recolle
dunha maneira totalmente creativa ós cadáveres da tecnoloxía: as
máquinas de escribir, as cintas vhs, os cds, os dvds, o mesenguer,
o fotolog, o tuenti… Estamos avanzando tecnoloxicamente por riba
das nosas posibilidades e Pedro Brandariz sácalle punta de maneira
cómica a toda esta voráxine. O público empatiza e identifícase
dende o primeiro momento co que conta o monologuista, pois
elas e eles tamén viven e sofren (e desfrutan) a aparición de novos
trebellos electrónicos, novas aplicacións, novas redes sociais.

SEXO DÉBIL...
O CARALLO!
XOVES 24 · 18:30H
CASA DA CULTURA
COMPAÑÍA: Arantxa Treus
DATA: 24 de setembro de 2020
AUTORA: Arantxa Treus
DIRECCIÓN: Arantxa Treus
ELENCO: Arantxa Treus
DURACIÓN: 50 minutos

Monólogo sobre o que e vivir na pel do mal chamado sexo débil.

SEMPRE O
PENSACHES PERO
NUNCA O DIXECHES

VENRES 25 · 18:30H
CASA DA CULTURA
COMPAÑÍA: Diana Sieira
DATA: 25 de setembro de 2020
AUTORA: Diana Sieira
DIRECCIÓN: Diana Sieira
ELENCO: Diana Sieira
DURACIÓN: 50 minutos

Teño que facer unha sinopse // Eso que é // Unha movida que
escribes para que o público quede tranquilo pensando que
sabe o que vai ver // Jajajjajajaajajjaja… Ti? // Xa, pero teño que
facela // Mmhmmm // Aháááá // Vale pero non digas o dos
chocapics // Non // Nin o de que o carnaval che destrozou a
vida // Non // Nin o de como os ingleses din youtube // Non
// Nin o de Arturo Pérez Reverte // Jamás! // Dalle jas // Feito!

PROXECTO
LITERARIAS

literarias
literarias

SÁBADO 26 · 18:30H
CASA DA CUTURA
COMPAÑÍA: Literarias
DATA: 26 de setembro de 2020
AUTORA: Varias
DIRECCIÓN: Literarias
ELENCO: Isabel Blanco, Silvia Penas, Mariana Carballal
DURACIÓN: 60 minutos

Recital,

performance,

xéneros

literarios

que

lectura
pon

dramatizada.
en

valor

a

Diálogo

literatura

entre
escrita

por mulleres galegas desde unha perspectiva de xénero.

· actividades paralelas ·

TEATRO DE RÚA

DESDE A CASA DA CULTURA 11:00 H + 17:00 H
DIANTE DO AUDITORIO

20:00 H

MÉRCORES 23 · ALICORNIO XIGANTE
XOVES 24 · CORONAVIRUS
VENRES 25 · PASEANDO O CAN
SÁBADO 26 · QUENLLA XIGANTE
AUTOR: Barafunda
En outubro de 2019 Barafunda cumpre dez anos. Un percorrido de creación
galega en diferentes formatos. Coma contacontos presetan Pepiña, Maruxiña
quere voar, Xan das Ondas, Antón e o Apalpador, Censor de monstros, A casa do
rato Renato. Montan varios espectáculos de maxia: A maxia de Xabi, Do Maxín
a realidade, Maxia Branca. Elaboran os espectáculos de Clown Bambolina e
Globotolo. Xiran con teatro infantil e familiar coas montaxes de Pinga a Pinga, Un
mar de burbullas, Recíclate. E por suposto, teatro de rúa, no levan na conta máis
de 30 espectáculos de rúa con diferentes figuras de globos. Quizais a compañía
máis activa e exitosa de Galicia neste aspecto. Estás presentes en diferentes
redes culturais: Pontegal, Redes do AGADIC, Deputación da Coruña, Ler conta
moito, Deputación Ourense. E cada día se converten máis nunha parte activa
do equipo do FETEGA que por quinto ano consecutivo conta con eles para a
programación no teatro de rúa, incluso nas condicións que a Covid nos marca.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
OUTRA PEL,
OUTRO ROSTRO
DO 23 AO 26 DE SETEMBRO

SALA DE EXPOSICIÓNS DO AUDITORIO MUNICIPAL
AUTORA: Cris Andina
Outra pel, outro rostro é un humilde exercicio de homenaxe e reivindicación
da figura das actrices e actores de teatro. Pero, no fondo, tamén da propia
dramaturxia en si e do conxunto de persoas e colectivos, profesionais ou non,
que a fan posible. Partindo desta intención (e percepción), a autora decidiu fixar
o seu foco precisamente xusto no momento en que todo o traballo interpretativo
toma corpo: antes e despois da caracterización. Xusto o momento en que
actrices e actores pasan a ser “outras” e “outros”, xa “noutra” pel, xa con “outro”
rostro. A honestidade das e dos intérpretes, espidos ante a cámara fotográfica,
sen máis instrumento que a súa propia transformación. Por iso, con idéntica
honestidade quixo a autora compoñer este conxunto de retratos, prescindindo
de dobreces, de fastosos escenario, de grandes ambientes e de complexas
atmósferas lumínicas, facendo súa a premisa do autor e profesor José Antonio
Fernández: ”o bó retrato faise con cerebro, método, técnica e preparación
previa, pero tamén con improvisación, emoción e, por riba de todo, corazón”.

CONFERENCIA
DE TRAXEDIAS, DRAMAS,
COMEDIAS E PÚBLICOS
26 DE SETEMBRO AS 18 H
CASA DA CULTURA
AUTOR: Afonso Becerra Arrojo (Afonso Becerra de Becerreá)
Afonso propón unha conferencia na que mediante o debate socrático se someta
ao público o parecer da contraposición da traxedia e o drama fronte á comedia.
Nun exercicio de apertura e traslado de palabra aos que poden definir o porque
da preferencia do público polo xénero da risa. Este comportamento debuxa
moitas veces os límites do escenario no que se moven os programadores no
noso país. Afonso iluminará a caverna á procura das ideas como Platón nos
diálogos Socráticos, expoñendo conceptos ou prismas subxacentes no proceso.

LECTURA DRAMATIZADA
23, 24, 25 E 26 DE SETEMBRO AS 16:00 H
SALA VIRTUAL FETEGA
DIRECCIÓN: Vanesa Sotelo
Cando formulamos entre a nosa estratexia levar o Festival do Teatro Galego
“Celso Parada” máis alá das fronteiras físicas pensamos en non perder de vista
nunca a calidade artística do evento e o seu entorno académico no que se
fragua o noso interese pola calidade artística. Debiamos posibilitar o acceso
á cultura galega mediante actividades paralelas alá onde se falase galego.
E pensamos en buscar no máis alto instrumento académico que Galicia ten para
espallar a nosa lingua no mundo: os Centros de Estudos Galegos. E démonos conta que
no seo deles en cada país se atopan persoas de alto perfil académico, alta sensibilidade
artística e superior calidade humana. E tamén nos demos conta de que o Festival
do Teatro Galego, teatro en galego, producido en Galicia, escenificado no Carballiño
e patrimonio de tódolos galegos, compartía o orgullo de sentir o prestixio de falar a
nosa lingua con galegos e non galegos que o aprenden alén da nosa comunidade.

AS FARSAS DAS ZOCAS
DO 23 AO 26 DE SETEMBRO · 16 H
SALA VIRTUAL FETEGA
AUTOR: Carvalho Calero
DIRECCIÓN: Vanesa Sotelo
ELENCO: 50 Voluntarias e voluntarios ao redor do mundo
DURACIÓN: 30 minutos diarios

A alma dunha defunta non pode descansar por causa de ser enterrada cunhas
zocas coas que se pintou unha farsa, unha pantomima de herdanzas e pícaros.
Carvalho Calero pon sobre o escenario a unha acción de tintas rurais, pero reais,
non convencionais, quizais con esaxeración, unha acción de dous campesiños
que tiran proveito do falecemento dunha terceira. A Farsa das Zocas non é, en
todo caso, unha obra costumista. Certamente o autor fai uso de elementos
populares, mais usa técnicas e personaxes que reflicten a realidade que critica,
coma por exemplo a ociosidade dos burgueses. Adiantándose ao seu tempo,
esta obra é considerada incluso como unha obra de vangarda no seu momento.

ESCOLA DE ESPECTADORES
23, 24 E 25 DE SETEMBRO AS 16:30 H E AS 22 H
SALA VIRTUAL FETEGA
COORDINA: Pepe Domínguez Bueno
En primeiro lugar e sobre todo, a escola permite definir e dar conciencia ao
espectador da súa dimensión como tal. Na Escola do Espectador do Teatro Galego
pretendemos facilitar unha escolma de ferramentas que permitan enriquecer o
punto de visto posible espectador ante a poética creativa do artista na escena.
Queremos revelar as pegadas que caracterizan o espectáculos segundo os tipos
de dramaturxia que coñeceremos, a evolución do teatro e unha descrición das
épocas en que evolucionou e como o fixo. E sobre todo queremos transmitir
o coñecemento de pequenos fundamentos que cren resortes de opinión no
espectador: sobre tipos de personaxe, sobre dramaturxia, sobre escenografía.

MESA REDONDA
MULLER POSTCOVID:

RECONFIGURACIÓN DE ROLES
24 DE SETEMBRO AS 12 H

PRAZA MAIOR (CONCELLO DO CARBALLIÑO)
MODERA: Anabel Gago
INTERVEÑEN: Hellen Bertels, Saamira Ganay, Gloria Rico, Manuela Varela.
A Covid19 ven de debuxar unha nova realidade e moitos tratan de ver o lado
positivo na aparición dunha sociedade máis solidaria, máis igualitaria. En
moitos casos a muller artista acumular xa de por si varias actividades na que
para desenvolver a súa vocación debe traballar noutro traballo para colaborar
economicamente no fogar. A conciliación é en moitos casos difícil. Cambiou
a Covid os roles da casa? Temos unha sociedade máis igualitaria e solidaria?

MESA REDONDA
MULLERES CREADORAS NAS
REDES SOCIAIS: LIBERACIÓN
OU CONDENA?
24 DE SETEMBRO AS 12 H

PRAZA MAIOR (CONCELLO DO CARBALLIÑO)
MODERA: Anabel Gago
INTERVEÑEN: Marta Doviro, Mela Casal, Victoria Teijeiro, Iria Sobrado.
As redes sociais deberían permitir unha liberación da muller audaz que
pode

usar

unha

plataforma

creativa

como

ferramenta

de

expresión

liberadora. Ocorre isto na práctica ou en realidade as redes sociais da
muller artista é unha nova modalidade de condena supeditada á imaxe?

PRESENTACIÓN LIBRO
DRAMATURGA 20
26 DE SETEMBRO AS 12:30 H

PRAZA MAIOR (CONCELLO DO CARBALLIÑO)
Nace este proxecto posible como un berro existencial ceibado coas nosas gorxas
dramatúrrxicas, un berro permanente das nosas inquedanzas, como unha primeira
pedra do novo milladoiro na nosa peregrinaxe teatral colectiva, como unha cantería
de asento na catedral da dramaturxia galega que leva as marcas de todas e todos os
canteiros asociados que quixeron participar fiesta proposta aberta e plural, que recolle
a creación de literatura dramática galega actual compendiando algúns textos breves
nun exemplar que reúne as condicións de: urxente necesidade, excelencia e liberdade.
Con textos de Ana Abad de Larriva, Afonso Becerra de Becerreá, Raquel
Castro, Sther F. Carrodeguas, Julio Fernández Peláez, Fran Godón, Ernesto
Is, Carlos Labraña, Francisco Oti Rios, NoeliaToledano e Roi Vidal Ponte.
Edita: Asociación Dramaturga & Invasoras

OBRADOIRO
TRASPASAR OS LINDES (CON /
DESDE / SOBRE / O DESEXO)
21 E 28 DE AGOSTO
SALA VIRTUAL FETEGA
IMPARTE: AveLina Pérez
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conta
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O DESEXO será o eixo arredor do que xirarán as sesións. O DESEXO como motor da propia
escrita. O DESEXO como áncora á que se amarran as palabras. Desde aí, as portas abertas.

OBRADOIRO
ADESTRAMENTO ACTORAL SOBRE
O INSTINTO, O MENTAL E O
EMOCIONAL
25 E 26 DE AGOSTO
AUDITORIO
IMPARTE: Fernando Tato
O taller desenvólvese en dúas sesións intensivas (8 horas por sesión) de traballo que se realizan
durante unha fin de semana. Cada curso constará de dúas parte e en ambas as dúas a utilización da
música é un elemento esencial. A primeira parte é de adestramento actoral e a segunda de traballo
con texto e escenas. Trabállase a técnica actoral necesaria para ser autónoma e autónomo e poder
crear e defender unha personaxe adaptándose ás esixencias reais do traballo de actor (falta de
tempo na rodaxe, ausencia de ensaios etc...) Exercicios prácticos, traballo físico e vogal, monólogos,
escenas... O adestramento actoral é un proceso que se desenvolve en catro fases: estiramento
activo, círculo de movemento, exercicios de relación e de personaxe, exercicio da “cadeira” ou co
“chequeo por parellas”. O traballo con texto e escenas desenvólvese nos seguintes pasos: Análise
de texto e división da escena ou secuencia en unidades de acción, aplicación dos exercicios de
relación, personaxe, circunstancias etc... na escena, Aplicación dos exercicios de relación, personaxe,
circunstancias etc... con relación ao grupo, substitución do texto e O traballo en escena de xeito grupal.

· premios dorotea bárcena ·

XURADO 2020
MIGHELLO BLANCO
NIEVES RODRÍGUEZ
VICENTE MOHEDANO

Denominados desde 2017 “PREMIOS FETEGA DOROTEA BÁRCENA”, o festival
leva recoñecendo a labor dos artistas profesionais desde o 2006. Son quince anos
avaliando a programación oficial e ás compañías e artistas do festival á procura de:

·
		MELLOR
ACTRIZ (escollido polo xurado)
·
		MELLOR ACTOR (escollido polo xurado)

·
		MELLOR
MONÓLOGO CÓMICO (escollido polo xurado)
·
		PREMIO
DE HONRA (á traxectoria, outorgado pola organización)
·
		MELLOR ESPECTÁCULO (escollido polo xurado)

Este ano, amosando unha vez máis a versatilidade

de

avaliación que

brindamos ao espectro das artes escénicas o PREMIO DE HONRA DOROTEA
BÁRCENA
de

2020

activismo

é

para

teatral

ao

Afonso
longo

que chega co seu sentido

Becerra, pola súa labor
de

pausado

vintecinco
e

académica

e

anos dunha carreira na

reflexivo

de

observador dunha

realidade que descubre vasta e ampla para todos os que o escoitamos.

PREZOS
ESPECTÁCULOS AUDITORIO 5€
BONO 4 DÍAS AUDITORIO 17€

MONÓLOGOS CÓMICOS 3€
BONO 4 DÍAS MONÓLOGOS 10€

BONO TOTAL 25€
(4 MONÓLOGOS + 4 ESPECTÁCULOS + GALA)

VENDA DE ENTRADAS
VENDA EN BILLETEIRA
AUDITORIO E CASA DA CULTURA

VENDA ONLINE
FETEGA.GAL

ESPAZOS

Dirección: Carlos Ledo
Programadora / Dir. Creativa: Josi Lage
Comunicación e RRSS: Intanxibles
Producción: Animatium
Deseño, Fotografía e Video: GF/STUDIO
Soporte técnico: Ningures
Deseño dos Premios: Octavio Cerviño

Co agradecemento ao patrocinio de:
PATROCINADORES PRINCIPAIS

PATROCINADORES

