cultura
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O Alivio!
Mercado de Tomiño

07/09 sábado ata 30 de setembro
Exposición fotográfica Alivio

Praza do Seixo

09/09 luns

Cine: «Kika Superbruja»

10/09 martes

A caixiña de mistos + inchables

11/09 mércores

«Bailando cos contos» de Baobab

12/09 xoves

«Martiña soñadora» de Urdime

14/09 domingo
Acto cívico

Para todos
os públicos
De balde

setembro

07/09
sábado

cultura

O Alivio!

ata 30 de setembro

Exposición fotográfica Alivio:
Pily Reñones
Para todos os
públicos
Mercado Municipal
de Tomiño
(primeiro andar)
De balde

Exposición da fotógrafa tomiñesa Pily Reñones, quen foi
recentemente nomeada aos premios Goya de fotografía
(que concede a Asociación de fotógrafos profesionais
de Zaragoza), pola súa instantánea «Holanda», na que
retrata a unha ancián de Riós (Ourense), e que xa é patrimonio de Tomiño grazas á copia da mesma coa que a
artista agasallou ao Concello.

09/09
luns

Cine: «Kika superbruja»
21:30 h
Público familiar
Praza do Seixo
De balde

As aventuras de Kika, unha nena normal e corrente que
un día atopa un libro de maxia e empeza a vivir sorprendentes aventuras na compañía dun pequeno dragón
chamado Héctor.
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10/09
martes

A caixiña de mistos
+ Inchables
18:00 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

O cinema máis pequeno do mundo chegou a Tomiño.
Tamén contaremos con inchables a partires das 18:00
horas e disfrutaremos ademais da actuación de Tana.
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11/09
mércores

«Bailando cos contos»
de Baobab Teatro
20:30 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

Espectáculo de Baobab Teatro no que os nenos e nenas
poden desfrutar dunha historia creada fiando diferentes
contos, todos relacionados co baile, a música ou as
cantigas.
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12/09
xoves

«Martiña soñadora»
de Urdime
Ás 20:30 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

Un espectáculo co que os nenos e nenas bailarán,
aprenderán cousas sobre a música e gozarán de cancións orixinais con ritmos brasileiros, portugueses, do
rock and rollo e mesmo do blues con fermosas letras
en galego.
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13/09
venres

ata 22 de novembro

Obradoiro de debuxo e banda deseñada
(20 horas)

deporte

Venres de 19:00 a
21:00 h
A partir de 12 anos
Escola Obradoiro
de Goián
Inscrición: 30 €

Neste obradoiro introducirase ao alumnado nos principios básicos do debuxo, o encaixado, a linguaxe e
técnicas básicas de banda deseñada, tomando como
referencia aos principais autores e autoras internacionais do xénero pero centrándose en artistas de Galiza
como Emma Ríos, David Rubín, Vanessa Durán, ACO,
Xermánico, Das Pastoras, Manel Cráneo... . Impartido
por Obradoiro Fósil.

14/09
sábado

Obradoiro de autodefensa feminista
(6 horas)
Sábado de 11:00 a
13:00 h e de 16:00
a 19:00 h
A partir de 15 anos
Casa de Cultura de
Tomiño
De balde

A autodefensa feminista é un elemento indispensable
de protección e loita contra as violencias machistas. As
violencias son estruturais e impactan en todas as áreas:
física, emocional, psicolóxica, relacional, social… por
iso neste obradoiro o traballo que se realiza é integral.
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18/09
Curso de ruso III
(22 horas)
Mércores de 19:00
a 21:30 h
A partir de 12 anos
Casa de Cultura de
Tomiño
Inscrición: 15 €

Os obxectivos principais deste curso son adquirir os
coñecementos básicos sobre fonética, vocabulario,
regras gramaticais e poder levar a cabo conversas básicas en ruso. O alumnado tamén recibirá (in)formación
acerca das tradicións, literatura, música, cine, cociña
etc. Impartido por unha profesora nativa de Siberia,
licenciada na Universidade Estatal de Moscú como
profesora de ruso para persoas estranxeiras.

luns
ata sábado 27

Xornadas para o fomento da participación
e o empoderamento das mozas galegas
Mozas e mulleres
de entre 16 e 30
anos
Salón de plenos do
Concello
50 prazas

O feminismo como movemento emancipador e de
transformación social, emprego e emprendemento,
autonomía persoal, sororidade, empoderamento, asociacionismo feminino e redes de apoio… unhas xornadas
multidisciplinares, teóricas e prácticas, impartidas por
expertas nos distintos ámbitos. Actividade organizada en
colaboración coa Oficina Municipal de Igualdade.
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29/09
domingo

Biomercado
De 11:00 a 21:00 h
Para todos os
públicos
Praza do Seixo
De balde

Encontro de persoas interesadas na saúde integral en
xeral e na boa alimentación en particular. Haberá postos
de cosmética natural, produtos gastronómicos de diversos países do mundo, obradoiros formativos, charlas,
exhibicións…

