
Información mes de agosto

 

Galicien-Amerikan Linie na Coruña

Temos a satisfacción de actuar este ano nas festas da Coruña o sábado 11 de agosto as 22:30 na Praza de 
Mª Pita. É unha oportunidade única de ver o novo espectáculo de Xacarandaina nun marco incomparable, e 
desexamos disfrutalo con todos vós, esperámosvos!!!!

Aínda que podedes ver no programa de festas outro día e outro horario, son erros no programa que 
esperamos que o Concello remate de amañar.

GALIZIEN AMERIKA LINIE pretende achegar ao público ese fenómeno 
importantísimo  da  nosa  historia contemporánea  máis  recente:  a 
emigración.

De todos é sabido que os galegosfomos un pobo emigrante, pero aínda que nos toca a todos de 
preto, non somos o suficientemente conscientes do drama que supuxo aquel éxodo, e menos 
conscientes somos aínda da importancia económica e cultural que eses emigrantes tiveron para 
coa súaterra e o amor que lle dispensan, a cambio de nada, desde a distancia. Con tal propósito 
Xacarandaina acaba de estrear un espectáculo no que se mesturará a propia actuación do Grupo 
cos seus bailes, danzas, músicas, vestiarios e posta en escena con deseño de luz, espazo sonoro e 
audiovisual,  mesturando  así  a  arte  tradicional  coas  novas  tecnoloxías,  facendo  de  "Galizien 
Amerika Linie" algo novidoso e único dentro do abano dos espectáculos feitos Galicia.

 
 

Obradoiros na feira do libro

Profesores de Xacarandaina realizarán dous obradoiros no marco da Feira do Libro da Coruña, 
destinados a rapaces e rapazas. O primeiro é o xoves día 2 ás 12:30 e estará adicado á 
percusión  tradicional,  e  o  segundo  de  baile  tradicional  o  venres  10  á  mesma  hora, 
ambolos dous para rapaces.

 



Ludoteca Infantil de Verán

Continúa  a  ludoteca  de  verán,  descansamos  en  agosto  e  a  retomamos  a  primeira  de 
setembro. O horario é de 10 a 14 h. para rapaces de 3 a 12 anos. Inscrición para quendas de 
15 días, ata o 13 de agosto, para os días soltos non é necesario.

Este ano a ludoteca estará tematizada entorno as olimpiadas, miniolimpiadas Xacarandaina 
2012!! 40 días de total diversión para os teus fillos.

• Prezos socios: día solto 7€, quincena completa 65€.

• Prezos non socios: día solto 8€, quincenas completa 75€.

 

Actividades de Verán

Tamén continúan. Son os mércores, pandeireta e gaita as 21 h. e  xoves baile no mesmo 
horario. É a ocasión perfecta para todos aqueles que queredes PROBAR sen comprometervos 
todo o ano, ou para ver cal é o nivel no que estades máis cómodos.. ou para ir collendo ritmo 
para comezar o curso completo en outubro.E porque non, para seguir aprendendo un pouco 
máis aqueles que xa formades parte de Xaca. 

(inscricións vía e-mail ata o 13 de Agosto)
 
 
 

Horarios para o curso 2012-2013

Próximamente  poderedes  consultar  os  horarios  do  vindeiro  curso  na  web da  Asociación, 
atentos aos horarios por que sempre hai variacións e así poderedes aquelar con tempo o voso 
lecer.
 
Inscrición preferente para socios a semana do 3 ao 7 de setembro (no local da Asociación),  
inscrición  aberta para socios e non socios a partir do día 10.
 
 
  

Séguenos  a  través  do  noso  Facebook,  Twitter  e  da  nosa  páxina 
web: ww.xacarandaina.com

http://ww.xacarandaina.com/



