AXENDA
ARTES ESCÉNICO - MUSICAIS
Devir
Ferrol , 7 de novembro ás 20.30 h. Praza da Constitución, s/n
A Coruña. 21 de maio ás 20.30 h. Cantón Grande, s/n
Música tradicional
Lugo, 13 de febreiro ás 20.30 h. Praza de Santa María, s/n
Ourense, 16 de abril ás 20.30 h. Avenida de Pontevedra, 9
Nos meus zapatos
Pontevedra, función escolares. 26 e 27 de novembro ás 11.00 h.
Augusto González Besada, 2
Compostela. 19 de decembro ás 20.30 h. Preguntoiro 23
Performance de danza
Vigo. 11 de xuño ás 18.00 h. Gratis. Policarpo Sanz, 13
LABORATORIOS DE FOTOGRAFÍA
Compostela. 8, 15, 29 de novembro e 13 de decembro; das
10.00 ás 14.00 h. Rúa do Vilar, 19
Lugo. 16, 20, 30 de xaneiro e 6 de febreiro; das 16.00 ás 20.00 h.
Praza Maior, 16
Ourense. 14, 28 de febreiro e 7, 14 de marzo; das 10.00 ás
14.00 h. Avenida de Pontevedra, 9
Vigo. 11, 18, 25 de abril e 9 de maio; das 10.00 ás 14.00 h.
Policarpo Sanz, 26
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DIVERSIONARTE
A Coruña. Do 14 ao 23 de maio; das 12.00 ás 14.00 e das 17.00
ás 19.00 h. Gratis. Cantón Grande, s/n
Vigo. Do 11 ao 27 de xuño; das 17.30 ás 20.30 h. Gratis.
Policarpo Sanz, 26

Laboratorio de Propostas
Culturais Inclusivas
Outono 2014 - primavera 2015. Ferrol, A Coruña,
Vigo, Santiago, Lugo, Ourense, Pontevedra

afundacion.org

Devir
Grupo de Música Folk Igualarte
Unha viaxe sonora desde as nosas
raíces ata a fusión dos sons,
harmonías e estruturas musicais, a
través das incribles sensacións do
devir.

Diversionarte é un laboratorio de
propostas culturais inclusivas; un
lugar de experimentación e de
posta en escena de novas formas
de expresión. Diversionarte desafía
os límites, explora o papel da arte
como ferramenta comunicativa e
de superación persoal.
Queremos achegar a arte que
agroma en lugares ex-céntricos e
as creacións de persoas que,
decote, teñen pouca visibilidade
na sociedade. Así, facemos un
chamamento á di-versión artística
e cultural, a gozar do pluralismo
de perspectivas desde as que se
aborda a creación artística.
Ven connosco divertirte!

Música tradicional galega
Grupo de Música Tradicional
Igualarte
As cancións máis tradicionais,
xunto con temas propios da
formación, farán que te identifiques coa música e interactúes
con ela.
Nos meus zapatos
Grupo de Danza Contemporánea
Igualarte
O tempo, a présa, a globalización... cada vez é máis difícil
encontrar o espazo para recoñecernos e que nos recoñezan. O
espectáculo avanza na procura da
propia identidade.

Entradas: 3 €. A recadación irá
destinada á Fundación Igualarte
Venda de localidades no centro
onde teña lugar o espectáculo

Laboratorio de fotografía
NWN Photo
Este obradoiro de fotografía
pouco convencional contará coa
participación de persoas con
diversidade funcional intelectual
que poderán retratar a súa persoal
visión do mundo. Porán o foco na
realidade que máis lles interesa
desde unha perspectiva libre de
prexuízos.
Requisitos: traer cámara
Prezo: 20 €. A recadación irá
destinada a NWN Photo
Inscrición: 981 188 293 ou en
afundacion.org
*Inscrición previa e pago
anticipado
Consulta os contidos de cada
sesión en afundacion.org

