PLANTEXAMENTO DO ESPECTÁCULO:
Espectáculo creado específicamente para nenos e nenas de ata 6 anos e familias, cunha
duración aproximada de 35 minutos (Dentro do caché inclúense dúas funcións con aforo
limitado).
O punto de partida é a inspiración do descubrimento do mundo que nos rodea , tan
característico da idade mais temperá.
A partir da curiosidade por saber o que hai dentro dunha casa, misturado có elemento
sorpresa, fálase dos cambios que vivimos a diario na nosa vida e no noso entorno. Vendo os
cambios como elementos positivos no desenvolvemento das persoas e das relacións entre
elas.
Preguntarse quen será ese novo veciño que é diferente a min e descubrir o seu mundo como
unha canle a novas experiencias e novos aprendizaxes de vida.
Na obra cóntanse historias adaptadas ós mais pequenos, misturadas có apoio musical e con
cancións específicamente creadas para a montaxe, que impliquen directamente a participación
das familias.

SINOPSE:
Unhas poucas casas poden ser unha aldea, moitas casas poden ser unha cidade. A nosa casa
naceu nunha aldea que agora é unha cidade. Ahí está a nosa casa arrodeada de outras casas. É
de madeira ten xardín e dalle moito o sol . Antes non tiñamos veciños pero pouco a pouco
foron chegando Hortensia a florista, que ten unha casa que ule moi ben, Telmo o veciño
equilibrista , Arabela que é cantante de ópera, O señor Antón que é un vello mariñeiro… e a
nosa amiga Rita a gata de Marcelina, que ven de visita a hora da merenda.
En verán se vai moita calor, ou en inverno se vai moito frio, o mellor sitio onde estar é … ¡na
casa! ¡Na nosa casa!

OBXETIVOS DIDÁCTICOS:
-Promover o emprego da lingua galega nas idades mais temperás, como canle de
comunicación nas familias, asociándoo a un contexto lúdico e atractivo.
-Aprender a través do teatro e da música novas palabras para denominar en galego ó mundo
que nos rodea.
-Estimular a capacidade creativa dos nenos e nenas galegos.
-Buscar a implicación das familias dentro da aprendizaxe global dos nenos.
-Estimular a capacidade de atención a través do desenvolvemento dos sentidos.(auditivo,
visual, tacto…)
-Crear a necesidade de que a arte en xeral, forme parte da vidas dos nenos a das persoas.

CRÉDITOS:
Producción: Caramuxo teatro
Dramaturxia e dirección: Laura Sarasola e Juan Rodríguez.
Actores: Juan Rodríguez e Laura Sarasola.
Músicos: Alejandro Fente , Fernando Román e Suso Jalda.
Vestiario: Caramuxo teatro e Soledad Gómez.
Deseño de escenografía e atrezzo: Caramuxo teatro.
Deseño de luz: Suso Jalda.
Deseño de Cartel: Iván R.
Letras das cancións: Juan Rodríguez e Laura Sarasola.
Música das cancións: Tito Barbeito e Alma Sarasola.
Arranxos musicáis e banda sonora: Fernándo Román e Alejandro Fente.
Técnico de luz e son: Suso Jalda.
Realización de escenografía e atrezzo: Caramuxo teatro, Soledad Gómez, Suso Jalda e Gonzalo
Santomé
Realización de monicreques: Marcelo Gómez e Soledad Gómez.
Producción en xira: María Rodríguez

O PÚBLICO OPINA:
Opinións sobre o espectáculo publicadas na páxina da Secretaría Xeral de política Lingüística.

Sorpréndeume ver a cara de entusiasmo e de aparvamento coa que os meus fillos atenderon a
toda a actuación. Coa música ao vivo e os xogos de luces... foi maravilloso

Encantounos e a peque desfrutou un montón coa posta en escena (sobre todo a Lúa: estaba
constantemente mirando se volvía aparecer), coa música en directo, cos actores e con Rita, a
gata...
Gustoulles moito ás dúas pequenas.

Antía desfrutou moito. A escenografía era chulísima e os actores, uns grandes profesionais.
Mágoa que quedase xente fóra, que non reservara previamente.

É moi dificil atopar algo tan sinxelo, doce e motivador para os nenos de hoxe en día. A miña
filla, que é moi tímida, namorouse dos actores e do espectáculo nun minuto, pois fixéronnos
sentir coma na casa dende o primeiro momento.

Sorprendeunos que, a pesar de ser tan pequeniño, Daniel quedou encantado coa obra. Seguía
o ritmo da música, daba palmas, ría... gustoulle moito o espectáculo. Seguide facendo
espectáculos coma estes: só verlle a cara que poñen é unha marabilla. Considerámola unha
actividade super positiva e nós recomendámoslla sempre a todos os papás, que leven os
pequechos que lles ha de gustar ben.

Grazas por este espectáculo tan bonito e entretido. Unha actuación pensada para que os máis
pequenos desfruten (e os non tan pequenos tamén!). Todo o que se pode dicir da actuación
son cousas boas: o decorado tan elaborado impresionou os nenos e maiores; a gata Rita, moi
divertida, chamoulles moitísimo a atención; a lúa deixounos pasmados; a música en directo
acompañando todo o espectáculo; os actores magníficos. O meu pequeno non deixou de falar
da actuación durante todo o día e hoxe só quería ir ao cole a contarlles a todos o que vira.

Foi a primeira vez que Sara asistiu a unha actividade e veu encantada. Fíxoselle moi curto.
Encantoulle.

Dende o principio o neno sentouse en primeria fila e estuvo todo atento. Todos os nenos
estaban atentísimos e pasárono moi ben. Axuda que estea acompañado de tanta música, algo
moi imortante para estas idades tan pequerrechas.

Gustounos moito. O meu fillo alucinaba con todo o que sucedia no escenario: as casas coas
luces, as cancións, a gata Rita... Unha experiencia moi bonita.

Moi entretido e animado. Bailamos e aplaudimos coas cancións tan alegres e divertidas que
traían.

Era a primeira vez que participabamos nunha actividade dos Axóuxeres e saímos encantados.
O neno estaba abraiado. Gustaríanos que se fixesen máis iniciativas deste tipo.

Moi positiva. Entretido e ameno.

A obra encantoume, está moi ben pensada para os cativos da casa e a posta en escea é
excelente. Os actores e os músicos son fantásticos. En resumo, tanto o meu neno coma eu
gozamos moitísimo con ela.

Parabéns por un espectáculo excelente, entretido e de moita calidade que ademais axuda a
fomentar a normalización da nosa lingua coas futuras xeracións.

Estiveron as dúas cativas todas quietiñas e moi atentas. Gustoulles moito. A máis vella dixo
que lle encantaran as cancións e os ruídos que acompañaban, a cativa máis pequena estaba
toda atenta ás cores e aos ruídos.

Pasamos un anaquiño moi entretido en familia (mamá, papá e as mellizas). Aos catro nos
encantou a actuación de Caramuxo Teatro, tanto por parte dos músicos como dos actores, que
contaron unha historia moi bonita (que casiñas máis bonitiñas...) e que foron quen de
encandilar a todas as nenas e nenos da sala (e tamén aos/ás maiores...). Parabéns para todos
eles polo seu ben facer e parabéns tamén aos organizadores por achegarnos este precioso
espectáculo!!!

Unha actuación marabillosa de Caramuxo Teatro onde pequenos e maiores pasamos un
anaquiño moi divertido cos músicos, os actores, a lúa, as casiñas e a gatiña Rita. A
representación de todos eles foi excelente e souberon encandilar as nosas pequenas mentres
bailaban e tocaban as palmas! Elas son pequenas para contar con palabras a súa experiencia
pero nós damos fe de que estaban encantadas.

Parabéns para Caramuxo Teatro por facernos pasar un ratiño precioso e tamén parabéns para
os organizadores. Grazas por achegar a música e as historias á xente miúda!!!

Moi amena e educativa.

Encantounos. O neno de dous anos é moi inquieto, pero estivo atento e alucinou co
espectáculo. Nin artiulou nin se moveu ata que rematou a función. Moi ben montado e o aforo
axeitado para que os nenos non perdesen detalle. Queremos volver a repetir.

Sarela con tan só 9 meses é unha nena moi inqueda e curiosa. Cando entramos no salón non
podía deixar de mirar para o escenario e seguir tódolos movemementos que se producían.
Pero sen dúbida do que máis gozou foi da música e das cancións.

Penso que é un espectáculo moi axeitado para as primeiras idades porque os entreten e se, ó
mesmo tempo serve para que os nenos falen e respecten a nosa lingua, xenial.

O espectáculo en sí gustounos moito tanto a nena coma a min, estivo moi atenta e contábame
de cando en cando o que ía ocorrendo.

A combinación da música coas artes escénicas, así como a lingua galega adapatada para os
pequechos foi realmente excelente. Tamén as cantigas e a implicación dos actores foi
magnífica. Os nenos pasárono estupendamente.

Foi moi divertido, sobre todo porque a sensación era que a nena, malia ter tan só 13 meses,
estaba a gozar do espectáculo. De feito, estivo todo o tempo atenta ao escenario, aos actores
e á música. Tamén foi divertido para min porque, aínda que se trata dun espectáculo para
nenos tan pequerrechos, penso que é moi entretido para o público adulto.

Espectáculo acertado para as idades que recomendan. Música e sons en directo do dez.
Ambiente relaxado para toda a familia. Grazas!

Conseguir que un grupo de nenos tan amplo coma o que alí había estivesen sen falar, sen
moverse, sen parpadear (e particularmente o meu Elías que é un terremoto), creo que é un
motivo máis que suficiente para que se repita, ou non?

Unha pega si que hai... non todo podía ser bo... fixosenos moooiii curtiño!!! Cando as cousas se
fan por vocación e con verdadeira ilusión sempre se fan pequeniñas!! Grazas por facer que os
nosos pequenos descubran a "Maxia do Teatro". Bicos!!!

Que un espectáculo faga que un neno de pouco máis dun ano non deixe de prestar atención
durante unha media hora é digno de eloxio. A escenografía sinxela pero eficaz, a música
excelente... e que aínda por encima sexa en galego e de balde, pouco máis podo dicir. Agardo
que voltemos o seguinte ano.

Nunca vira o meu fillo tan atento neste tipo de representacións. Nin pestanexaba. Ó final da
actuación non se cansaba de aplaudir e quixo, por suposto, aloumiñar a Rita.

Foi un experiencia xenial, os meus nenos estaban atentísimos e caladiños, un pouco tímidos ó
principio, pero logo xa se foron soltando, desfrutando do espectáculo. O que máis me
sorprendeu foi o atentos que estaban, non perderon detalle. Encantoulles. E a duración é
perfecta para nenos desas edades.

Foi incrible ver como o meu fillo, que ten un ano, pasou toda a función cos ollos arregalados,
bailando e batendo palmas sen parar. A posta en escena e a música están totalmente
adaptadas ó espectáculo para que os nenos non poidan deixar de desfrutar.

Saímos encantados, os dous.

Foi unha experiencia ben bonita e moi positiva. Teño un bebé de 11 meses e, con tan curta
idade, pensei que quizais non interactuase ben coa representación. A miña sorpresa foi que, a
pesar d ser un neno moi inquieto, estivo toda a actuación entusiasmado, cos ollos moi abertos
e sen pestanexar. Desfrutamos os dous moitísimo, da música ao vivo das luces e cores no
escenario, da gata Rita e da posta en escena.

Foi delicioso, extremadamente delicado. O neno non saía do asombro e sobre todo enterouse
da actuación de principio a fin, pois os tempos de pausa da mesma permitían que os cativos
fixasen máis a atención. O meu fillo aínda se lembra hoxe das casas e da gata, por suposto. A
min pareceume unha actuación moi bela, sutil e perfectamente coordinada.

En hora boa por este ano e felicidades a eses grandes artistas que temos nesta terra.

Unha tarde máxica na que os cativos gozaron coas cancións e co xogo de luces.

Era o primeiro espectáculo ao que acudía co meu pequeno e pensei que non aguantaría e
teriamos que saír rápido; porén protestaba se vía desaparecer os personaxes (cando se metían
na casiña), riu, saltou e bailou coma nunca.

Foi moi emocionante para el e para min o velo tan entusiasmado. Por momentos ata lle caía a
baba!!

Xenial, un espectáculo moi visual, fácil de ver e de sentir.

Gustounos moito: a posta en escena coa chegada das casiñas, a iluminación, os sons e a
música que acompañaban a historia... Moi coidados todos os detalles!

Fumos por primera vez e encantounos

Moi boa posta en escena e conexión cos activos a través da música en directo.

Encantounos: as cancións, as casiñas ( a ver se papá nos fai unha)... As dúas nenas desfrutaron
moitísimo, a pequena bailaba e a máis vella le o libro coas cancións. Seguide así! O que se
perderon os que foron aos Cantajuegos, eu non vos cambio por eles!Grazas. María,Noa e
Carla.

Pasámolo moi ben. As nosas pequenas de 5 e case dous anos pasárono xenial e esperamos que
continuedes e aumentedes a oferta, sobre todo en vilas coma esta, un pouco esquecidas en
toda clase de actividades.

Pasámolo moi ben. Á nosa pequena encántalle a música e esta é unha moi boa oportunidade
para poder gozar dela. A posta en escena é excelente. Quizais o que botamos en falta é máis
oferta en máis vilas, posto que nós tivemos que desplazarnos bastantes quilómetros para
poder disfrutar da función. Moitas grazas!!!!!

Relaxante, dóce, didáctica, un gran traballo en equipo. Mi ben en todos os aspectos.

Era a primeira vez que asisitiamos a un espectáculo así (algúns contacontos e actividades deste
tipo) e iamos expectantes polo que nos iamos atopar. Encantounos. É un espectáculo ben
pensado que gaña moitísimo coa música en directo. Para o meu fillo, sen dúbida, o mellor foi a
lúa: ata tivemos que ir vela ao acabar a obra! Repetiremos!

Pareceume un encontro agradable e un logro artístico, dende a ambientación, concepto da
obra ata a escenografía ou a interpretación. Se, ó final, a miña filla, coma min, desfruta como
así o fixo, o obxectivo está máis que conseguido. Un pracer.

Só podo dicir que os ollos dos meus fillos non se pecharon nin un segundo. É incrible ver como
quedan abraidos durante case 45 min. Moitas grazas de corazón a quen fai posibles estes
momentos de plena alegría para os nosos nenos e para os pais tamén. E sobre todo a estes
grandes grandes artistas. Grazas.

CONTRATACIÓN:
Caramuxo Teatro
Rúa Puente 13 baixo. 15009. A Coruña.
610848781 (Laura) / 699521803 (Juan).
info@caramuxoteatro.net

