
Máis información:
www.v1deputacionlugo.org
 

OBRADOIROS

REDE MUSEÍSTICA PROVINCIAL
www.redemuseisticalugo.org

EXPOSICIÓNS

«Imaxinando Cantares Gallegos»
Do 24 de febreiro ao 18 de marzo

CAPELA DE SANTA MARÍA
Rúa Chantada s/n
Teléfono 982 210 066
info.centrad@deputacionlugo.org

Horarios
Luns a venres de 10.30 a 14.00 h  
e de 17.00 a 20.00 h
Sábados, domingos e festivos de 11.00  
a 14.00 h e de 16:30 a 20.00 h
Entrada gratuíta

CENTRO DE ARTESANÍA E DESEÑO
www.centrad.org

«Airiños, aires… Rosalía»
Do 22 de febreiro ao 22 de marzo

SALA DE EXPOSICIÓNS DA DEPUTACIÓN
Edificio da Deputación Provincial de Lugo
R/ San Marcos s/n
Teléfono 982 242 112 - info@museolugo.org

Horarios
Luns a venres de 10.30 a 14.00 e de 17.00 a 21.00 h
Sábados, domingos e festivos de 11.00 a 14.00 h
Entrada gratuíta

ROSALÍA 
SEMPRE 
VIVA
Programación especial 
encol do 24 de febreiro, 
Día de Rosalía

Programación  
do 22 de febreiro  
ao 22 de marzo



Mércores 9 de marzo
De 17.30 a 19.30 horas 

Sala de Exposicións da Deputación

A Lanterna 
Máxica 
Rosaliana
Para nenos/as a partir dos 6 anos
Inscrición previa chamando ao 
teléfono 982 260 180 ou no correo-e 
ana.culturaedeporte@deputacionlugo.org

Canta meniña
Na veira da fonte,
Canta dareiche
Boliños do pote

Rosalía de Castro, Cantares gallegos

A Lanterna Máxica é un obradoiro onde 
mesturamos o mellor do cine, o teatro e 
a literatura. Nesta ocasión artellamos un 
obradoiro especial ao redor de varios textos de 
Rosalía de Castro para, a partir dos mesmos, 
chegar ao xogo e a diversión dunhas nenas e 
duns nenos que acabarán sendo os verdadeiros 
protagonistas dunha actividade breve pero 
intensa no que, como resultado final, todas e 
todos convertiranse en verdadeiras actrices e 
actores dos textos da autora galega.

OBRADOIROS

Sábado 5 e sábado 12 de marzo
Capela de Santa María 

Consultar horarios

«Ilustrando  
a Rosalía»
Máis información en www.centrad.org

CONCERTO

Venres 4 de marzo
20.00 horas 

Capela de Santa María

«Eu cantar, 
cantar, cantei… 
a Rosalía»
con Sólo Voces

CONCERTO

Venres 18 de marzo
20 horas 

Capela de Santa María

SÉS  
en acústico

OBRADOIROS

Obradoiros na Rede Museística

«Follas novas, 
novas follas»
Máis información en  
www.redemuseisticalugo.org

EXPOSICIÓN

Do 22 de febreiro ao 22 de marzo
Sala de Exposicións da Deputación 

«Airiños, aires… 
Rosalía»
ACTO PÚBLICO

Mércores 24 de febreiro
12.30 horas. Centro ocupacional de ASPNAIS 
(Rampa de Claudio López, lugo)
Organiza: AELG. Coa colaboración da Área de 
Cultura da Deputación de lugo e da Asociación 
de Pais e Titores de Persoas con Discapacidade 
Intelectual de Lugo (ASPNAIS)

Día de Rosalía
co acompañamento 
musical de Branca Villares 
e Pablo Pintor

EXPOSICIÓN

Do 24 de febreiro ao 18 de marzo
Capela de Santa María
Mércores 24 Inauguración da exposición 
coa actuación de Sólo Voces

«Imaxinando 
Cantares 
Gallegos»

TÍTERES

Mércores 2 de marzo
17.30 horas 

Sala de Exposicións da Deputación

A viaxe 
de Rosalía
con Larraitz Urrusola
Público familiar  
Entrada libre ata completar aforo. Unha vez 
comezada a función pecharanse as portas

SINOPSE

A protagonista desta produción é Rosalía 
de Castro. Utilizando títeres de mesa e as 
ferramentas da narración oral tradicionais, 
coñeceremos pasaxes da súa vida e algúns 
dos seus poemas, da man da actriz e titiriteira 
Larraitz Urruzola.

Xogaremos a crear atmósferas poéticas, 
situacións que xorden da transformación dos 
obxectos e espazos, contribuíndo a iniciarnos 
no mundo da poesía, dos contos e do teatro 
a través da inventiva, da creación efémera 
e espontánea. OBRADOIRO


