


· MEDIDAS DE HIXIENE E PREVENCIÓN ·

Presta atención ás indicacións do persoal.

O uso da máscara será obrigatorio nos 

espazos de representación do FETEGA.

Respecta as indicacións de acceso nos 

diferentes espazos.

Fai uso do xel hidroalcólico ao entrar e 

saír dos espazos de representación.

Procura manter a distancia de seguridade 

interpersonal.

Evita asistir aos espectáculos se tes 

síntomas asociados ao COVID-19.

· ·

· ·

· ·



· programación ·



11:00h

18:00h

19:00h

21:30h

22:00h

A REDE SOCIAL BARAFUNDA

A REDE SOCIAL BARAFUNDA

SEXO SEGURO SEGURO? SEGURO! MALALA RICOY

A REDE SOCIAL BARAFUNDA

SERVA ME, SERVABO TE CDG

DOMINGO 5 MARTES 7

LUNS 6

11:00h

18:00h

19:00h

21:30h

22:00h

O MUNDO INTERACTÚA NO FETEGA BARAFUNDA

O MUNDO INTERACTÚA NO FETEGA BARAFUNDA

MEMORIAS DUNHA RAPASA DA COSTA MARTA DOVIRO

O MUNDO INTERACTÚA NO FETEGA BARAFUNDA

O PREMIO LA QUINTANA TEATRO

11:00h

12:00h

18:00h

19:00h

21:30h

22:00h

CARBALLIÑO ME GUSTA BARAFUNDA

FETEGA MULLER III VIOLENCIA DE XÉNERO ESCONDIDA NA 

ARTE. AMOR VS SEXUALIDADE: FERRAMENTAS DE SUXUGACIÓN 

AO ROL FEMININO

CARBALLIÑO ME GUSTA BARAFUNDA

UN VIKINGO NO FETEGA “CHUSO”

CARBALLIÑO ME GUSTA BARAFUNDA

BAILAR AGORA MARTA ALONSO TEJADA



SERVA ME, SERVABO TE
DOMINGO 5 · 22:00H
AUDITORIO

COMPAÑÍA: CDG

DATA: 5 de setembro de 2021

AUTORES: Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez

DIRECCIÓN: Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez

ELENCO: Olga Cameselle, Bal Castro, Raquel Crespo, María 

Llanderas, Cris Vilariño, Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran 

Martínez

DURACIÓN: 90 minutos

Fantasiamos coa imaxe dun edificio de vinte alturas que se 

derruba por mor dunha carga de explosivos. Sabemos das nosas 

forzas e estas mans apenas conseguen pregarse forte nun puño 

pechado. Agora estas e estes que nós somos non conseguimos 

abater torres, pero si ser o po que testemuña o derrubamento.

Tamén podemos bailar; parece sinxelo, pero nin a todos 

os corpos lles é permitido. Podemos falar de amor. Un día 

dixéronnos que non era serio falar de amor, que tiñamos que 

falar de cousas máis importantes. Igual agora é o momento.

Armar un plan. Bailar un plan.

EQUIPO ARTÍSTICO
Escenografía Laura Iturralde e Carmen Triñanes | Vestiario Xoel Álvarez

Iluminación e videocreación Laura Iturralde | Dirección musical Xavier Bértolo
Asistencia coreográfica Roberta Ferrara | Asistencia de dirección AveLina Pérez

Asistencia de produción Xandre Vázquez

      cdg.salonteatro

      cdg.salonteatro

            centrodramatico

dirección e dramaturxia de
Belén Bouzas, Diego M. Buceta e Fran Martínez

Belén Bouzas | Olga Cameselle | Bal Castro | Raquel Crespo | María Llanderas
Diego M. Buceta | Fran Martínez | Cris Vilariño

SERVAB
SERVA 

UNHA PRODUCIÓN DO
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO



BAILAR AGORA
LUNS 6 · 22:00H
AUDITORIO

COMPAÑÍA: Marta Alonso - Traspediante

DATA: 6 de setembro de 2021

AUTORES: Victoria P.Miranda, Pablo Reboleiro e Marta Alonso 

Tejada

DIRECCIÓN: Marta Alonso Tejada

ELENCO: Marta Alonso Tejada

DURACIÓN: 70 minutos

BAILAR AGORA é unha sorte de imperativo cara un 

posicionamento no presente social e persoal a través da danza. 

Un impulso por situarnos no tempo actual, no afecto e na 

emoción do que estamos a compartir aquí e agora bailando.

Ë unha coprodución de Marta Alonso Tejada, trasPediante 

e o Centro Coreográfico Galego, Agadic – Xunta de Galicia.



O PREMIO
MARTES 7 · 22:00H
AUDITORIO

COMPAÑÍA: La Quintana Teatro

DATA: 7 de setembro de 2021

AUTOR: Santiago Cortegoso

DIRECCIÓN: Marián Bañobre

ELENCO: Victoria Teijeiro, Xurxo Cortázar e Raquel Espada.

DURACIÓN: 90 minutos

Queres ser o gañador de «O premio»? Queres dar a túa vida 

por un soño? Neste traballo fixas o prezo. Esta comedia conta 

a situación que viviremos nun futuro próximo, un momento 

no que o progreso tecnolóxico e a loita polo éxito económico, 

sentimental e social foron tal que se viron obrigados a caer 

en «O Premio» como única fórmula a acadar a felicidade.



SEXO SEGURO SEGURO? SEGURO!
DOMINGO 5 · 19:00H
CASA DA CULTURA

COMPAÑÍA: Patty Diphusa - Malala Ricoy

DATA: 5 de setembro de 2021

AUTOR: Malala Ricoy

DIRECCIÓN: Malala Ricoy

ELENCO: Malala Ricoy

DURACIÓN: 60 minutos

Todo o que xa creías saber sobre o sexo seguro e o amor, 

redescuberto con moito humor, moito rigor e un pouquiño de mala 

leite. Se queres ver o que da de sí un condón, no senso metafórico 

e no literal, este é o teu espectáculo. Un relato en primeira persoa 

sobre os retos para querer e quererse a unha mesma sendo muller, 

nesta sociedade. ¿Que é o amor? ¿É o sexo mellor con Amor? ¿Por 

onde comeza o Amor? ¿Pódese amar a alguén se non te amas a 

ti mesma? Un relato acerca das relacións, autoaceptación, o amor 

aos demáis, a sinceridade e a profilaxe. Un show no que o público 

participa, mais axustado ás medidas Covid (pódese prescindir de 

voluntarios), porque con cabeza sabemos facer a cultura segura 

¿segura? ¡segura!



UN VIKINGO NO FETEGA
LUNS 6 · 19:00H
CASA DA CULTURA

COMPAÑÍA: O Chuso de Catoira

DATA: 7 de setembro de 2021

AUTORA: Ismael Sobrino “Chuso”

DIRECCIÓN: Ismael Sobrino “Chuso”

ELENCO: Ismael Sobrino “Chuso”

DURACIÓN: 60 minutos

Un vikingo. Un pobo do interior. Mil anos de historias que contar. 

Un programa vía Facebook e YouTube. Moitas preguntas por 

responder. Pouca vergoña. Que pode sair mal?



MEMORIAS DUNHA RAPASA 

DA COSTA
MARTES 7 · 19:00H
CASA DA CULTURA

COMPAÑÍA: Marta Doviro

DATA: 7 de setembro de 2021

AUTORA: Marta Doviro

DIRECCIÓN: Marta Doviro

ELENCO: Marta Doviro

DURACIÓN: 60 minutos

«Memorias dunha rapasa da costa» é un monólogo cómico onde 

MartaDoviro rememora algunhas das súas vivencias da infancia 

na carismática Costa da Morte. Fálanos sobre o peculiar carácter 

da xente da zona e tamén dos galegos en xeral, chegando a 

comparar a nosa idiosincrasia co mundo que reflicten as 

películas de Hollywood (algo que non é de extrañar sendo 

Marta unha apaixoada da interpretación desde ben cativa).



· actividades paralelas ·



TEATRO DE RÚA
DESDE A CASA DA CULTURA  11:00 H + 18:00 H 

DIANTE DO AUDITORIO   21:30 H

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.

DOMINGO 5 · A REDE SOCIAL

LUNS 6 · CARBALLIÑO ME GUSTA

MARTES 7 · O MUNDO INTERACTÚA 

NO FETEGA



MESA REDONDA
VIOLENCIA DE XÉNERO 
ESCONDIDA NA ARTE
6 DE SETEMBRO AS 12 H

SALA EXPOSICIÓNS DO AUDITORIO

MODERA: María Armesto

INTERVEÑEN: María Armesto, Gena Baamondo, Sonia Rúa, Sabela Hermida



MESA REDONDA
AMOR VS SEXUALIDADE: 
FERRAMENTAS DE SUBXUGACIÓN 
AO ROL FEMININO
6 DE SETEMBRO AS 12 H

SALA EXPOSICIÓNS DO AUDITORIO

MODERA: María Armesto

INTERVEÑEN: Casilda Alfaro, María Costas, Silvia Romaus, Mónica Sueiro.



OBRADOIRO
ADESTRAMENTO ACTORAL SOBRE O 
INSTINTO, O MENTAL E O EMOCIONAL
18 E 19 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.



OBRADOIRO
ESCOITA, XOGA, CREA
28 E 29 DE AGOSTO

AUDITORIO

IMPARTE:  Antón Coucheiro (Cou)

Despóis de todos estes meses de pandemia e confinamentos varios, se hai unha cousa que 

aprendemos, foi a vivir coa incertidume, e que todo pode cambiar en calquera momento. 

A Improvisación Teatral é unha ferramenta moi poderosa para adestrarnos na xestión dos cambios. 

Entre outras cousas, desenvolve unha chea de habilidades blandas (tamén chamadas soft skills), 

tales como: Creatividade, Intelixencia emocional, Comunicación asertiva, Expresión oral e corporal, 

Traballo en equipo, Escoita activa, Liderazgo, Capacidade de adaptación, Xestión da incertidume

· Sentido do humor, etc. Este curso está dirixido a actores e actrices, ou a calquera persoa que queira 

facer teatro coa técnica da improvisación. A impro, é outra forma de facer teatro. Escenas creadas de 

forma instantánea, sen texto escrito nin preparación previa, e nas que os improvisadores, interpretan 

a ficción no mesmo momento no que a están creando. A impro é un entrenamento actoral total, 

no que se exercitan ao mesmo tempo as habilidades de interpretación, dramaturxia e dirección.



· premios dorotea bárcena ·



XURADO 2021

LUMA GÓMEZ

EDUARDO ALONSO

MIGUEL ÍNSUA



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 ACTOR (escollido polo xurado)

   MELLOR ACTRIZ (escollido polo xurado)

  MELLOR ESPECTÁCULO (escollido polo xurado)

  MELLOR MONÓLOGO CÓMICO (escollido polo xurado)

  PREMIO DE HONRA (á traxectoria, outorgado pola organización)

Este ano, amosando unha vez máis a versatilidade de avaliación que brindamos ao 

espectro das artes escénicas o PREMIO DE HONRA DOROTEA BÁRCENA 2021 é para 

Marta Núñez, pola súa intensa actividade durante a súa carreira e especialmente 

por estes dous últimos anos de pandemia. Marta Núñez non só é recoñecida pola 

laboura á fronte do Auditorio Municipal de Vigo que demostra ser superado con 

nota, senón tamén por xerar ideas que marcan tendencia e demostran a súa visión 

ampla nun dos postos máis descoñecidos polo público e de maior dificultade. Este é 

un recoñecemento tamén para toda a profesión dos programadores. Foron finalistas 

actrices e actores individuais, compañeiros de carreira continua, institucións. 

Para o festival é sempre unha responsabilidade pola longa lista merecedora.



VENDA EN BILLETEIRA

AUDITORIO E CASA DA CULTURA

VENDA ONLINE

FETEGA.GAL

VENDA DE ENTRADAS

ESPECTÁCULOS AUDITORIO 8€

BONO 4 DÍAS AUDITORIO 21€

MONÓLOGOS CÓMICOS 5€

BONO 4 DÍAS MONÓLOGOS 12€

BONO TOTAL 30€ 

(3 MONÓLOGOS + 3 ESPECTÁCULOS + GALA)

PREZOS 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




