“Xira 2016 da Tropa de Trapo: ‘Contos coas Mans Abertas”

QUEN REALIZARÁ A
ACTIVIDADE

A Tropa de Trapo, agrupación conformada desde 2006 por Marta Ortiz e Brais das
Hortas, ten por obxectivo fomentar a recreación e a educación en valores como a
liberdade, a solidariedade, o respecto e a igualdade, a través de espectáculos contidos
na recolección de contos, levándoos a escena con música en directo, humor e narración
áxil.

PERÍODO DE REALIZACIÓN

Entre abril e decembro de 2016.

A QUEN VAI DIRIXIDA
Nº DE ACTIVIDADES
OFERTADAS

DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

RECURSOS TÉCNICOS PARA
REALIZAR A ACTIVIDADE

PRAZO E FORMA DAS
SOLICITUDES

Esta actividade está dirixida a aqueles Concellos/Deputacións integrantes do Fondo
Galego de zonas rurais.
Un total de 10 actuacións (unha por socio).
A actuación irá dirixida a público adulto (a partir de 16 anos). Neste sentido, A Tropa de
Trapo presentará o seu espectáculo ‘Contos coas mans abertas’, composto por tres (3)
relatos relacionadas con experiencias que tocan sensiblemente á xente maior:
- “As Mulleres de Torneiros”, que se basea no empoderamento e o traballo
cooperativo.
- “Nicaragua” que trata sobre os esforzos e as experiencias da alfabetización de
persoas adultas.
- “O primeiro galego bosquimano da historia”, que tenta transmitir outras
maneiras de vida posibles, doutros valores, de compartir, sempre transmitindo
unha mensaxe positiva e de esperanza.
A actuación ten unha duración de 1 hora, ao que hai que sumarlle 1 hora para a
montaxe e 40 minutos para a desmontaxe.
Acceso para carga e descarga coa furgoneta.
Punto de luz.
Os socios interesados deberán realizar a súa solicitude por escrito, entre o 18 de marzo
e o 18 de abril de 2016 ao enderezo electrónico rmansilla@igadi.org, indicando a data
orientativa de realización da actividade. Se é posible, deberase indicar tamén o espazo
de realización.
No caso de que haxa máis solicitudes que número de actividades dispoñibles realizarase
unha seleción no que se valorará positivamente:
- Participación nas dúas últimas xuntanzas da RMS
- Non ter acollido á Tropa de Trapo no pasado ano
- Ter acollido exposicións/ciclos e cine no pasado ano
- Ter incrementado a cota mínima que establece o Fondo Galego

