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(Máis gastos de xestión)

Billeteira do Pazo da Cultura:
venres 13, 20 e 27 de setembro de
10.00 a 13.00 h e os mércores a partir
do 18 de setembro de 19.00 a 20.30 h
(Máis gastos de xestión)

> BONOS (Programa de sala)
>SOCIOS AC TELÓN E APARTE: 
Do 13 ao 19 de setembro 
>PÚBLICO EN XERAL:  
A partir do 20 de setembro

> ENTRADAS SOLTAS
(Programa Sala, OTNI e Mercado)
>Desde o 20 de setembro ata o día
de cada función 

> FUNCIÓNS EN LOCAIS DE
hOSTALARÍA CON ENTRADA
Nos propios locais a partir do 20 de
setembro

VENDA O DÍA DA FUNCIÓN

Na billeteira habilitada no espazo da
función desde 90 minutos antes do
inicio 
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REDES SOCIAIS

PROGRAMA DE SALA

> BONOS 
Poñeranse á venda un total de 200
bonos, para asistir ás funcións dos
días 4, 11, 13, 18, 19, 20, 25, 27 de
outubro e 1 de novembro.
80 €: prezo ordinario
75 €: prezo reducido 
(menores de 25 anos, maiores de 65 anos e
parados, presentando documentos que

acrediten a súa condición)

> ENTRADAS
8 €: Medida x medida (5 out), Chicas

y chicos (18 out), Todas hieren y una

mata (19 out), O electo (26 out),
Hamlet (27 out)
10 €: Juguetes rotos (11 out)
15 €: Jauría (13 out), La golondrina

(20 out), Fariña (1 nov)
Os menores de 25 anos terán un desconto de
3 € na súa entrada presentando o DNI

CICLO OTNI

5 €: Control Freak (6 out),
Conservando memoria (26 out) e
A.K.A. (31 out)
Os socios, abonados e menores de 25 anos
terán o 50% de desconto nas sesións do OTNI
presentando o carné de socio, bono ou DNI

RúA DOS CONTOS

Funcións no Mercado
10 €: Carlos Blanco (29 set)
5 €: Rodrigo Cuevas (5 out)
Os socios, abonados e menores de 25 anos
terán o 50% de desconto nas sesións do
Mercado presentando o carné de socio, bono
ou DNI

3 €/5 €: Funcións en locais de
hostalaría con entrada

PREZOS PUNTOS E DATAS DE VENDA

Sede do 
Festival

Festival membro de:

Rúa do Pan s/n | Carballo | T 981 704 300

Coordenadas GPS
Latitude 43.211702 
Lonxitude -8.695394

f @festivalFiot     

T @FiotCarballo

@fiotcarballo

Y FIOT Carballo

FIOT28 ”Miradas” Official Playlist

0 fiot@fiot.gal

5 www.fiot.gal
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ATENCIÓN! PREZOS ESPECIAIS PARA MENORES DE 25 ANOS!

Prégase puntualidade. A partir do inicio da función, o bono ou entrada non garantirá o
acceso á sala e a organización poderá facer uso da localidade.
Se por razóns de produción dalgún espectáculo tiveran que ser ocupadas algunhas
localidades, a organización proporcionará a solución oportuna ao espectador afectado.

As entradas ou bonos non poderán ser cambiados nin reembolsados, a excepción da cancelación do
espectáculo.
Co ánimo de preservar os dereitos dos artistas e de non perturbar o bo desenvolvemento da función,
non se permite fotografiar, filmar ou gravar no interior da sala, sen a autorización expresa do FIOT e do
artista.
Antes de entrar na sala, deben desconectar os seus dispositivos móbiles.
O teatro dispón de ubicacións adaptadas para cadeiras de rodas. Só venda en taquilla.


