DO 27 SET
AO 12 OUT
> V27 set
PEDRO BRANDARIZ
XURXO SOUTO
TALÍA TEATRO
BLUES DO PAÍS
> S28 set
CARMEN CONDE
TITO ROBER
OSWALDO DIGÓN
> D29 set
CARLOS BLANCO
(Galicia)
> V04 out
PATTY DIFUSA
> S05 out
RODRIGO CUEVAS
(Asturias)
> D06 out
MJ PÉREZ en concerto
> S12 out
MARÍA DA PONTRAGHA
3 PATAS
FEDERICO PÉREZ

fiot 28
CARBALLO

Organizan:

Participan:

Coa colaboración de:

proposta máis
irreverente e
divertida do FIOT, e
unha das máis queridas
polo público, regresa un
ano máis aos
locais de
hostalaría de
Carballo e ao
Mercado Municipal
para enchelos de
ironía, bo humor e un
feixe de
espectáculos, só
recomendados
para quen
estea disposto a pasalo ben e
rir sen complexos arredor

A

VEN 27

VEN 27

CALENDARIO

dun café, un aperitivo ou o
que lle pete.
Contos, monólogos, teatro
en pequeno formato e
musical, concertos e os
mellores
artistas do
momento
configuran a nova
edición deste ciclo da
narración oral,
pioneiro en
Galicia. Vémonos
na rúa das
historias, do
humor, da provocación..., da
vida.
Vémonos na
Rúa dos Contos!

> V25 set
PEDRO BRANDARIZ
XURXO SOUTO
TALÍA TEATRO
BLUES DO PAÍS
> S28 set
CARMEN CONDE
TITO ROBER
OSWALDO DIGÓN
> D29 set
CARLOS BLANCO

SET

> V04 out
PATTY DIFUSA

estrea
aBsOLUta

> S05 out
RODRIGO CUEVAS
> D06 out
MJ PÉREZ en concerto

> 18.00 h | Biblioteca Rego da Balsa

> S12 out
MARÍA DA PONTRAGHA
3 PATAS
FEDERICO PÉREZ

Non sabemos que teñen os gatos, se é
polo seu camiñar misterioso ou polas súas
sete vidas, pero hai unha chea de contos
arredor dos michos, michiños, micifús,
mininos ou como queirades chamarlles.

VENDA DE ENTRADAS
Locais de hostalaría: Nos propios locais, desde o 20 de setembro ata o día da
función.Sesións no Mercado (Carlos Blanco. Rodrigo Cuevas): ticketea.com, a partir
do 20 de setembro, ou na billeteira do Mercado 90 min antes da función. Abonados,
socios da AC Telón e Aparte e menores de 25 anos terán o 50% de desconto nestas
sesións acreditando a súa condición.

SÁB 28

SET

PEDRO BRANDARIZ
Un conto de michos

Tres das máis felinas, áxiles e divertidas
historias foron escollidas por Pedro
Brandariz, actor moi vinculado ao FIOT
desde os seus inicios profesionais, para
presentar en estrea absoluta este
espectáculo infantil co que abrimos a Rúa
dos Contos. Unha proposta para pasalo
xenial e aprender educación en valores.
Entrada libre. Público infantil
(Reserva de convites na biblioteca)

SET

estrea
aBsOLUta

> 22.30 h | Casino 1889

> 00.00 h | O Patacón

> 21.00 h | Cafetería Colón

TALÍA TEATRO
Bicos con lingua

BLUES DO PAÍS
En concerto

CARMEN CONDE
Premios Darwin

A lingua galega está composta, como
todas as linguas, por substantivos,
verbos, adxectivos, expresións, palabras
e máis palabras, que se poden estudar e
que se poden e deben amar e respectar.

Gustaríache ver a Otis Redding no peirao
da Coruña, a Etta James mariscando en
Cabo da Crus, a B.B. King nun furancho en
Redondela ou a Eric Clapton lendo a
Castelao? Todo é posible con Blues do País!

A palabra de Xurxo Souto, que leva máis
de 20 anos paseando entre micrófonos da
radio e palcos da música, chega á Rúa dos
Contos cunha estrea absoluta que nos
ofrecerá unha “cosmovisión” alternativa,
repleta de aventura e bo humor.

Dese amor polo noso idioma nace Bicos
con lingua, un espectáculo informal,
sinxelo, atractivo e moi divertido co que
a compañía Talía Teatro alza a voz, sen
perder o sorriso da cara, para defender o
uso do galego nunha proposta sincera e
cargada de intención coa que conseguiu
o Premio María Casares ao Mellor Texto
Orixinal e Mellor Actor Protagonista,
Artur Trillo.

Bieitta James, a grande Diva Rural (Iseo
Agilda) e Pepe King, o Bluesmanciño que a
acompaña (Brais das Hortas), versionarán
clásicos do Blues, Soul e Rhythm&Blues,
entre outros, para adaptalos á retranca
galega nun espectáculo de música en
directo, e en galego, mesturada con teatro,
clown e moita improvisación. Blues á
galega! Oh, yeah! Si, ho!

Prezo: 3€. todos os públicos

Prezo: 3€. todos os públicos

SÁB 28

VEN 04

> 21.00 h | Valle Inclán Café

XURXO SOUTO
O océano de dentro
(Carballo Mollado)
Como dar a volta ao mundo sen saír
dunha tasca? Terranova, Madagascar, Gran
Sol, a Antártida! Todas as ribeiras galegas
están cheas de contos do Mar. Agora o
Océano avanza, dende Razo cara a
Carballo, disposto a activar con cantos e
palabras ese tsunami que todos levamos
dentro.

SET

> 00:00 h | Mesón do pulpo

OSWALDO DIGÓN
Anecdoloxía
Todos coñecemos a xente á que lle
costa dar un ‘bos días’ no ascensor, que
vive coa cara acartonada ou que leva a
procesión sempre por fóra.
En definitiva, “xente triste” descrita á
perfección polo monologuista, actor e
presentador Oswaldo Digón no seu
novo monólogo Anecdoloxía, un
espectáculo móbil, non só polo seu
percorrido senón tamén polo seu
contido cambiante e en constante
crecemento, co selo único e orixinal
deste gran crack da comedia.
Prezo: 5€. todos os públicos

> D29 set
CARLOS BLANCO (ver + info abaixo)

SÁB 12

OUT

OUT

SÁB 12

> 13.00 h | Cervexaría La Bombonera

> 21.00 h | Café-Bar Ranqui

PATTY DIFUSA

MJ PÉREZ
Casandra

MARÍA DA PONTRAGHA
A volta dos contos

Outra das mulleres que estará presente
na Rúa dos Contos será MJ Pérez, unha
das novas voces do panorama actual,
con máis de 100 concertos ás súas
costas e tres discos no mercado. O
último, Casandra, poderémolo escoitar
nun concerto no que a palabra e a
mensaxe cobrarán especial
protagonismo xunto a unha voz
cargada de personalidade, como ben
demostrou en “Malaxente”, unha orixinal
versión do tema da cantante Rosalía con
letra de Rosalía de Castro.

Todos os pobos precisan contos que
xustifiquen o seu xeito de pensar e
actuar. E nós temos historias, a
mancheas, cargadas de humor e
retranca, que veñen de tempo atrás e
son infinitas e eternas.

Apúntate!

entrada libre. Público adulto

Sexo Seguro. Seguro? Seguro!
Que é o sexo? Que é o amor? É o sexo
mellor con amor? Pódese amar a alguén
se non te amas a ti mesmo?
Estas son algunhas das cuestións que
nos propondrá a polifacética artista
Patty Difusa no seu espectáculo de
variedades, un show feminista e proLGTBIAQ+ (e máis todas as letras que
queiras) para reflexionar, en clave de
humor, sobre a autoaceptación, a
sinceridade, as relacións e a profilaxe.
Un espectáculo profiláctico que abrirá
bocas e mentes!
Entrada libre. Público adulto e + 14 anos (co
permiso dos seus pais)

> S05 out
RODRIGO CUEVAS (ver + info abaixo)

TITO ROBER
Vida e milagres do zume de
laranxa
A vida nun colexio privado para un
mozo de Ourense, de familia humilde,
que intenta encaixar nunha clase social
que non é a súa, pode estar repleta de
vivencias tan terribles como cómicas
cando contas co apoio incondicional
dunha nai moi preocupada polas
vitaminas.
O monologuista Tito Rober é unha das
novas promesas do humor galego como
poderedes comprobar neste
espectáculo “ácido” cargado de ironía e
moitas risas.
Entrada libre. Público adulto

OUT

> 00.00 h | Stars Café Bar

E quen mellor para contalas que María
da Pontragha, unha narradora das de
sempre disposta a transmitir e entreter
ao público co seu espectáculo “A volta
dos contos”, unha auténtica viaxe pola
tradición oral.

> 22.30 h | Bulevar Music Café

3 PATAS
Comedia improvisada
3 Patas presenta Comedia Improvisada,
un show de improvisación teatral que
nos deixará momentos únicos e
irrepetibles nun espectáculo
instantáneo e de creación en directo,
recomendado polos mellores cómicos
do país.
A partir das propostas do público, tres
actrices construirán historias nunca
antes contadas, a un ritmo vertixinoso e
hilarante para ofrecer ao espectador
unha función única e diferente pero cun
resultado común: rir e rir sen parar!!
entrada libre. Público adulto

entrada libre. todos os públicos

OUT

DOM 29

> 00:00 h | A Barra Bar

FEDERICO PÉREZ
Estaba claro! A inspiración para as mentes
cómicas deste país atópase nas tabernas,
esa sorte de centros culturais das
pequenas vilas onde sempre está a xente
auténtica que atesoura centos de
interesantes historias...
O monologuista e actor Federico Pérez
recoñece ter aprendido todo nelas. E agora
xa é hora de compartilas co gran público
levando a escena unha escolma dos
mellores contos recompilados ata o de
agora. Del pouco podemos dicir. Coñéceo
media Galicia por Moncho, o de Era Visto!,
ou por Josito, o de Padre Casares. E está no
mundo... porque tiña que haber de todo,
non vos parece?
Prezo: 5€. Público adulto

Relatos de humor negro e real contados
a partir dunha entrega de premios
ficticios nos que o galardón é unha
gadaña. Imaxinas quen son os
candidatos?
Entrada libre. Público xuvenil e adulto

Entrada libre. Público adulto

DOM 06

A contadora Carmen Conde presenta o
seu espectáculo Premios Darwin, unha
selección natural de historias que xiran
arredor da morte, e que a artista foi
recollendo por diferentes lugares de
Galicia, para debullar algúns dos tabús e
das tradicións máis arraigadas da nosa
terra.

> 22.30 h | Cervexaría Beos

SÁB 05

SET

OUT

SESIÓNS DO
MERCADO

SESIÓNS DO
MERCADO

andar 2º > 20.00 h

andar 2º > 23.00 h

CARLOS BLANCO (Galicia)
Os mellores monólogos

RODRIGO CUEVAS (Asturias)
Trópico de Covadonga

Que difícil podería resultar se
tivésemos que escoller entre todos os
monólogos de Carlos Blanco, cal nos
fai rir máis, cal resulta máis
entrañable, cal máis pillabán... Pero o
de Vilagarcía poñeránolo moi doado,
xa que fixo unha revisión dalgúns
dos seus monólogos mais coñecidos,
entre os que figuran,As bravas da
Arousa (Queres Kiwis?), A dobraxe
porno, Galizara ou As grandes frases
das nosas avoas e avós…
E como xa é un clásico nas súas
intervencións, Carlos xogará con
elementos de actualizade,

improvisando, adaptando, xogando e
facendo jazz coa palabra para que o
público se deixe levar pola risa, tan
necesaria nestes tempos.
30 anos de traxectoria resumidos,
barallados e servidos para gozar en
60 minutos de risas garantidas.
Son, os monólogos escollidos de
Carlos Blanco.
recomendado + 13 anos
entrada 10 €

“30 ANOS FACENDO
JAZZ COA PALABRA”

Rodrigo Cuevas é a axitación cultural
folclórica e electrónica. Un divo do
etnoglamour, un embaixador do
erotismo elegante, do hedonismo e
dos dereitos innegociables do ser
humano. Unha persoa cun ADN
inclonable. Transgresor, grandísimo
músico con voz de reiseñor e danzar
de estrela de mar, que leva adiante
un show de grande calidade musical,
estética e discursiva.
Estrea en Galicia e no FIOT, Trópico de
Covadonga, o seu novo espectáculo,
no que fala da boa arte de cortexar e
andar de ronda mesturando, como
sempre, o rural co urbano. Neste

estrea
eN GaLICIa

paralelo imaxinario que pasa por
Covadonga, atoparemos a un
sedutor de persoas, que mira ao
pasado dunha maneira romántica e
idealizada para transmitir valores
humanistas e de liberdades sexuais e
sociais, nunha performance dixitalvintage cargada de moita beleza e
humor. Apaixonadamente desexable
e imperdible.
recomendado + 13 anos
entrada 5 €

“APAIXONADAMENTE
IMPERDIBLE”

