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7 abril
MÉRCORES

\ Pistacatro Productora
\ Asacocirco
\ “De Frac”
\ Animación circense

\ “Ons”
\ Cine

de Soños
\ “Lila star”
\ Circo – acrobacia
17.00 h
19.00 h

Un espectáculo con
mooooooooito ﬂow, onde os
equilibrios imposibles sobre
obxectos se fan posibles a
ritmo de música que non
poderás deixar de bailar.
\ Todos os públicos | Galego

18.00 h

O matrimonio de Vicente e
Mariña chega para pasar o
verán a Ons, a medida que
os días se van tornando
borrascosos, segredos
gardados empezan a aﬂorar.
\ Máis de 12 anos | Galego

20.00 h

XOVES

8 abril
\ Barafunda
\ “3 Pompeiras”
\ Animación de rúa

\ Paco Nogueiras
\ “Brinca vai”
\ Música

17.00 h
19.00 h

O músico e actor Paco
Nogueiras combina música,
animación e interpretación.
Acompañado pola súa querida
Máquina, viviremos unha
divertidísima viaxe chea de
humor, baile e cancións.
\ Todos os públicos | Galego

\ ButacaZero
\ “32m2”
\ Teatro

18.00 h

Mar e Xan son unha parella
fóra do común, coma todas.
Viven tan tranquilamente no
seu pisiño de 32m². A vida
pasa e o mundo xira, volta e
volta, coma un ﬁlete. Ata que
un día chega a Hibernación.
\ Máis de 12 anos | Galego

20.00 h

VENRES

9 abril

\ Pistacatro

17.00 h
19.00 h

Productora de Soños
\ “O Circo”
\ Animación circense

SÁBADO

10 abril

\ Fantoches baj
\ ”Os Velocíclopes”
\ Animación de rúa

17.00 h
19.00 h

\ Circo Chosco
\ “Riscando o ceo”
\ Circo- acrobacia

Inspirado no Principiño, é un
espectáculo próximo e moi visual
que fai que o público viaxe co perigo
e a risa.
\ Todos os públicos | Galego

\ Andrea Pousa
\ “Retornos”
\ Música

18.00 h

20.00 h

\ Fran Rei
\ “O Super Heroe”
\ Comedia-maxia

En ausencia de Supernai,
o noso Superheroe deberá
salvar a humanidade de
terribles ameazas: Todo
sen esquecer poñer a
lavadora, cambiar cueiros
e levar aos ﬁllos ás
extraescolares.
\ Todos os públicos | Galego

Segundo traballo discográﬁco
da artista galega, que marca un
antes e un despois, un cambio
de rexistro na súa carreira con
sons pop-electrónicos.
\ Todos os públicos | Galego

\ Mercedes Peón
\ “Déixaas”
\ Música

18.00 h

“Déixaas” é o resultado dunha
intensa etapa de investigación
sobre as posibilidades da arte
sonora traída
ao eido no Paseo
que da Corredoira
Pasarrúas
Peón se ergue
comodoreferente
Carpa
Paseo da Corredoira
internacional: a música de raíz,
Teatro
Municipal
a tradición máis
xenuína.
\ Todos os públicos | Galego
20.00 h

DOMINGO

11 abril
\ Troula Animación
\ “Circo Krasnovarak”
\ Animación circense

\ Mago Teto
\ “Novas Tolemaxias”
\ Comedia-maxia

17.00 h
19.00 h

LUNS

12 abril

\ Troula Animación
\ “Polis-Tolos”
\ Animación circense



Un retorno á esencia do ilusionismo
en estado puro cun espectáculo
cheo de efectos novidosos tocando
todas as disciplinas da maxia e
acompañado de situacións
absurdas cun toque canalla.
\ Máis de 6 anos | Galego

\ Víctor Coyote
\ “Las Comarcales”
\ Música

18.00 h

\ Troula Animación
\ “Uxía Lambona e a Banda Molona”
\ Música

17.00 h
19.00 h

Pasarrúas Paseo da Corredoira

Os clásicos populares galegos
cun toque especial, facendo ao
público partícipe deste “desconcerto” cheo de bailes, xogos,
coreografías e algunha sorpresa.
\ Todos os públicos | Galego



\ Banda de Música

Popular de Tui

18.00 h

Carpa do Paseo da Corredoira
Aforo 120 cadeiras

“Las comarcales” é o disco
máis redondo do artista
tudense, con todo un festín de
cumbias arrabaleras e blues
mariñeiros sinxelamente
irresistibles.
\ Todos os públicos | Castelán

Volven os pasodobres, as
“zarzuelas”, as muiñeiras, ... e
tamén volven as novidades:
volve a Banda de Música
Popular de Tui para poñer o
broche ﬁnal ás festas de San
Telmo 2021.

Teatro Municipal
 Aforo
180 butacas

20.00 h

20.00 h

13.00 h

SÁBADO

10 abril Sección vento madeira
Charanga
A tu Ritmo

DOMINGO

11 abril

10 abril

Sección vento metal


Sala Exposicións Municipal
Do 7 ao 12 abril

Pasarrúas

 Paseo da Corredoira

LUNS

12 abril

SÁBADO

Estampas
anagrámicas de
Rafael García
Sánchez

Grupos de cámara

13.00 h

Gala Premios
Cidade de Tui

Con reserva de entrada

Banda de Música Popular de Tui
12.00 h

 Carpa do Paseo da Corredoira

LUNS

DOMINGO

Charanga 11 abril
Cantos Somos

12 abril
13.00 h

 Teatro Municipal

Por segundo ano consecutivo
non podemos festexar as
Festas de San Telmo, pero si
podemos celebrar un
programa de actividades coa
intención de chegar aos máis
pequenos e pequenas da casa,
que son os que viven as festas
de Tui con máis ilusión. Este é
un programa cunha aposta
clara pola cultura, polo lecer,
polo consumo local, polo vida
do noso pobo. Todas as
actividades están organizadas
en función dos protocolos
COVID de seguridade e están
pensadas para gozar, para
compartir, para saír a rúa
nesta nova normalidade.
Convidámosche a participar
nelas e a sorrir cos ollos
mentres paseas por Tui.

RESERVA DE ENTRADAS PARA CARPA E
TEATRO
Ÿ Reserva de entradas de balde en tui.gal para

Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

todas as actividades dende as 20.00 h do luns 5
abril. Máximo 2 entradas por persoa. Até media
hora antes do inicio.
Acceso aos espectáculos 30 minutos antes do
inicio.
As entradas non validadas 10 minutos antes do
inicio do espectáculo poderán reasignarse a
outra persoa.
As entradas da carpa non están numeradas, a
selección da cadeira farase por orde de chegada.
Os nenos deben estar acompañados en todo
momento.

METEOROLOXÍA
Ÿ En caso de meteoroloxía adversa poderán

adiarse ou suspenderse os pasarrúas e as
actuacións na carpa.
Ÿ Comunicarase o mesmo día ás 12.00 h nas redes
sociais municipais.

SAN

Telmo
PROTOCOLO COVID19
Ÿ Desinfección no acceso de mans con xel

hidroalcohólico.

i

Ÿ Obrigatorio o uso de máscara.
Ÿ Débese ocupar a cadeira asignada, non se

poderá cambiar de emprazamento nin de
cadeira. Débese permanecer sentado até o
remate do espectáculo
Ÿ A entrada e saída realizarase polo percorrido
indicado. En todo momento seguiranse as
indicacións do persoal.

