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Tomiño únese á campaña Time To Move, organizada cada ano no mes 
de outubro por Eurodesk coa finalidade de dar a coñecer ás persoas 
novas as diferentes opcións de mobilidade das que dispón no marco da 
Unión Europea. A campaña conta con sesións informativas, xincanas, 
concursos e demais actividades que permiten á mocidade ter un maior 
coñecemento do abanico de posibilidades que dispón actualmente para 
vivir a cultura europea. A campaña realizarase en modalidade predomi-
nantemente online debido á situación sanitaria actual.

Campaña TTM (Time to Move)

01
venres

Ao longo do mes 
de outubro
Dende os 12 ata 
os 30 anos
Online e no IES 
de Tomiño
De balde

ata domingo 
31 de outubro

outubro

cultura

A compañía O baúl da tía tola trae este espectáculo para desfrute familiar, 
aínda que  pensado especialmente para nenos e nenas a partir de 2 anos. 
Nel as dúas protagonistas, unhas bailarinas moi peculiares, vivirán 
unha aventura na que teñen que crear cultura a través do lixo. As dúas 
comunícanse con pareados, móvense con pasos de ballet inventados 
por elas mesmas e axúdanse das luces para crear diferentes atmosferas 
ao longo de todo o espectáculo, dado así ritmo e rima a toda a obra. 

‘Lixo’, espectáculo infantil con
O baúl da tía tola

Ás 17.30 h
Público infantil e 
familiar
Auditorio de 
Goián
Prezo: 3€ persoas 
adultas, menores 
de 12 anos 1,5€

03
domingo



  mocidade
outubro
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Para os e as apaixonadas do ceo e do mundo da astronomía, neste curso 
de 10 horas traballaranse contidos teóricos e prácticos relacionados co 
sistema solar e as galaxias, observación astronómica, instrumentación, 
funcionamento e observación con telescopio, planisferio, constelacións, 
eclipses, chuvia de estrelas, aplicacións celestes e unha sesión onde se 
porá en práctica todo o aprendido.

Este curso de ruso online será impartido por unha docente nativa con 
ampla experiencia nesta materia, enfocado a persoas de todas as idades 
interesadas en coñecer esa cultura. Traballaranse coñecementos bási-
cos sobre fonética, vocabulario, normas gramaticais, etc... e tamén se 
facilitará información básica sobre tradicións, cultura, literatura, música 
ou gastronomía, entre outros aspectos.

Obradoiro de astronomía

Curso básico de ruso (nivel A1)

04

04

luns

luns

De luns a xoves de 
19.00 a 21.00 h 
(online) e venres 
de 21.00 a 23.00 h 
(presencial)
Preferentemente 
mocidade de 12 a 
35 anos
Online e presencial
Prezo: 10€

Todos os luns de 
19.00 a 21.00 h
Preferentemente 
mocidade de 12 a 
35 anos
Online
Prezo: 10€

ata luns 
25 de outubro

ata venres 
08 de outubro



mocidade

mocidade

Con este curso poderás adquirir coñecementos preintermedios comu-
nicativos de chinés: comprensión auditiva, lectora, expresión verbal e 
escrita. Está dirixido a persoas sen coñecementos previos da lingua.

Curso básico de chinés
(nivel A2.2)

06

13

mércores

mércores

De 20.00 a 21.30 h
Preferentemente 
mocidade de 12 a 
35 anos
Online
Prezo: 10€

De luns a venres 
de 19.00 a 20.30 h
Preferentemente 
mocidade de 12 a 
35 anos
Online
Prezo: 15€

outubro

Este curso vai dirixido a estudantes de ESO, bacharelato, ciclos, uni-
versidade, oposicións... que desexen aprender dunha forma eficaz. Ten 
como obxectivo principal a adquisición dunha serie de habilidades, 
técnicas e hábitos de estudo que permitan á persoa conseguir mellores 
resultados, economizar tempo para outras actividades e desfrutar do 
estudo.

Curso de técnicas de estudo

ata mércores 
10 de novembro
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A OMIX de Tomiño leva anos apostando polos cursos de idiomas, con 
grande aceptación e demanda entre a poboación xuvenil. Ademais de 
ampliar as habilidades comunicativas e axudar a introducirse noutra 
cultura, o coñecemento de outras linguas tamén pode abrir portas a 
nivel laboral. O curso de francés, de 20 horas, será impartido por unha 
profesora nativa e a metodoloxía é activa e participativa, para aprender a 
falar francés de forma divertida.

Curso de francés (nivel A1.2)

19
martes

Todos os 
mércores de 
20.00 a 22.00 h
Preferentemente 
mocidade de 12 a 
35 anos
Online
Prezo: 10 euros

  cultura
outubro

É unha proposta de Nova Galega de Danza na que o corpo e a terra 
estréitanse, que fala da dureza do traballo no campo en Galicia pero 
tamén da implicación, do esforzo e da beleza que supón. Todo mediante 
unha coreografía aderezada coa dozura que achega a voz e música en 
directo de Rosa Cedrón. 

Danza e música con ‘Leira’

16
sábado

Ás 21.00 h
Todos os públicos
Auditorio de 
Goián 
Prezo: 7€
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23
sábado

outubro

Ás 21.00 h
Auditorio de 
Goián
De baldeGañadora do Certame Manuel María de Proxectos Teatrais, esta 

adaptación de Teatro da Ramboia trae a Tomiño a historia de dous 
trapeiros que fan unha parada no seu camiño despois de días de longo 
viaxe cara a Feira do Vento. Levan consigo todo tipo de obxectos 
estraños que presentan ante o abundante público dispostos a vender 
algún deles. Como experimentados vendedores de fume, deixan o seu 
tesouro máis prezado para o final: un tutilimundique que ten non seu 
interior ao condenado reino de Bululú. E así comeza a farsa...Dentro 
do programa ‘Tornar as táboas’ da Deputación de Pontevedra.

‘O meu mundo non é deste 
reino’, de Teatro da Ramboia
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Ibuprofeno Teatro traslada ao auditorio de Goián o seu furancho, no que 
se pode consumir o excedente de viño, que é sinónimo de humor e de 
gozar dun espazo de comuñón e complicidade no que empaparse coa 
máis pura e sincera expresión da comedia hilarante. Un espazo cargado 
de agroglamour e risas a esgalla sen química nin sulfitos, ecolóxico 
100%.

‘O Furancho’, de Ibuprofeno 
Teatro

Ás 21.00 h
A partir de 12 
anos
Auditorio de 
Goián
Prezo: 3€

30
sábado

24
domingo

Ás 17.30h
Público infantil e 
familiar
Auditorio de 
Goián
Prezo: 3€ persoas 
adultas, menores 
de 12 anos 1,5€

A compañía A Cova das letras trae este espectáculo onde a danza 
e a música fúndense coa natureza, poñendo en valor a amizade e a 
perspectiva de xénero. É 1890, día da inauguración da taberna de 
Pepa A Loba. A súa gavela está ao completo: Xan Quinto O vello, 
Maninocente e Calamity Jane celebran este día tan esperado, pero 
un cobizado tesouro escóndese moi preto e só ela sabe o segredo. 
Necesita da túa colaboración... atréveste?

Contacontos ‘Procúrase Pepa A 
loba’
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É un espectáculo que combina a narración oral coa manipulación de obxec-
tos, onde o público participa activamente do relato. Os personaxes que 
interveñen na historia caracterízanse pola súa peculiaridade, levando a dife-
renza como bandeira. O obxectivo é transmitir a idea da diversidade como 
valor enriquecedor e imprescindible para que a sociedade evolucione cara 
a un mundo onde predomine a tolerancia, a solidariedade e a integración.

‘Estrafalaria’, de Xarope TulúÁs 17.30 h
Público infantil e 
familiar
Auditorio de 
Goián
De balde

14
domingo

  cultura

‘Pink Unicorns’ é unha peza de danza contemporánea no que o bailarín 
Alexis Fernández e o seu fillo adolescente, Paulo, comparten escenario 
nunha peza enérxica, terna e divertida, na que exploran as relacións e 
as diferentes etapas da vida baixo a premisa das grandes diferenzas 
interxeracionais, determinadas principalmente pola tecnoloxía e a nova 
maneira da mocidade de comunicarse a través das redes. A busca dos 
puntos en común preséntanos un espectáculo no que, a través do corpo, 
establécese o diálogo entre pai e fillo.

‘Pink Unicorns’, danza 
contemporánea con La Macana

Ás 21.00 h
Todos os públicos
Auditorio de Goián
Prezo: 5€, 
menores de 12 
anos 2,5€

20
sábado
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Chegan as próximas badaladas de fin de ano. Atopámonos ante un 
espello no que mirarse, cuestionarse, quererse… Dúas actrices en 
escena, dúas mulleres nas que reflectirse a través das súas fraque-
zas e virtudes. Un mosaico de complicidades a través do tempo… 
e algún que outro conflito tamén. Unha historia de autosuperación e 
empoderamento feminino. Un espectáculo sorprendente e honesto en 
clave cómica – subversiva, no que o espectador terá tamén ocasión 
de observarse e viaxar con elas na procura duns soños tan anhelados 
como a última oliva que queda no prato.

‘12 uvas, dúas mulleres e unha 
oliva’, de Olivas Negras

27
sábado

Ás 21.00 h
Público adulto
Auditorio de 
Goián
De balde

novembro
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26/12 domingo
O Nadal no mercado: Obradoiro infantil con Migallas 
Teatro

28/12 martes
O Nadal no mercado: ‘Zapatos’, de Caramuxo Teatro

02/01 domingo
‘Riscando o ceo’, de Circo Chosco
Actuación público infantil familiar de Nadal

03/01 luns e martes 04 de xaneiro
Inchables

05/01 mércores
Cabalgata de Reis

Todos os eventos son de balde

decembro

xaneiro



Os nenos e nenas de Tomiño desfrutarán do Nadal no Mercado con 
actividades a cargo de Migallas Teatro

O Nadal no mercado:
Obradoiro infantil con Migallas 
Teatro

Que pasa con todos eses Zapatos que xa ninguén usa? Todos os días 
chegan a un recuncho dun agochado xardín fantásticas historias, 
as vivencias que traen consigo unha morea de zapatos de todos os 
tamaños e cores. Unha rapaza é a encargada de coidalos, de darlle a 
benvida ao lugar onde vivirán para sempre, un lugar onde compartir 
emocións coas belas bailarinas, con Pechecho e os seus irmáns, cós 
namorados, có sol e a nube, e con centos de compañeiros que teñen 
moito que contar. ‘Zapatos’ narra todas as historias que levan dentro 
os zapatos que xa non teñen nin dono nin dona.

O Nadal no mercado:
‘Zapatos’, de Caramuxo Teatro

26
domingo

Ás 11.30 h
Público infantil
Mercado de 
Tomiño
De balde

28
martes

Ás 11.30 h
Público infantil
Mercado de 
Tomiño
De balde

decembro
  o nadal

  o nadal
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Actuación para público infantil familiar de nadal con ‘Riscando o ceo’, 
unha obra que nos leva a un mundo onde o circo aparece en forma de 
humor e maxia, risco, malabar, acrobacias e equilibrios imposibles. 
Un ton absurdo e reflexivo que fará que nos reformulemos o esencial 
das cousas. 

Un ano mais, se a situación sanitaria o permite, a Praza do Seixo 
volverá converterse nun dos centros do Nadal en Tomiño cunha carpa 
na que as nenas e nenos poderán desfrutar de inchables e pintacaras, 
entre outras actividades.

‘Riscando o ceo’, de Circo Chosco
Actuación público infantil familiar 
de Nadal

Inchables

03
luns

Ás 17.30 h
Público infantil
Praza do Seixo
De balde

e martes 04 de 
xaneiro

02
domingo

  o nadal

De 16.00 a 20.00 h
Público infantil
Praza do Seixo
De balde



05
mércores

xaneiro
o nadal

Como cada ano, e se a situación sanitaria o permite, a Cabalgata de 
Reis percorrerá as rúas de Tomiño para facer as delicias de todos 
os nenos e nenas que se acheguen a gozar dunhas horas de música 
e cor.

Cabalgata de Reis A partir das 16.30 h
Todos os públicos
Saída dende O 
Alivio e chegada á 
Praza do Seixo
De balde
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03/10 domingo
‘Lixo’, espectáculo infantil con
O baúl da tía tola

16/10 sábado
Danza e música con ‘Leira’

23/10 sábado
‘O meu mundo non é deste 
reino’, de Teatro da Ramboia

24/10 domingo
Contacontos ‘Procúrase Pepa 
A loba’

30/10 sábado
‘O Furancho’, de Ibuprofeno 
Teatro

cultura mocidade

01/10 xoves ata o domingo 31 
de outubro
Campaña TTM (Time to Move)

04/10 luns ata o venres 08 de 
outubro
Obradoiro de astronomía

04/10 luns ata o luns 25 de 
outubro
Curso básico de ruso (nivel A1)

06/10 mércores
Curso básico de chinés (nivel 
A2.2)

13/10 mércores ata o mércores 
10 de novembro
Curso de técnicas de estudo

19/10 martes
Curso de francés (nivel A1.2)

outubrooutubro

novembro

14/11 domingo
‘Estrafalaria’, de Xarope Tulú

20/11 sábado
‘Pink Unicorns’, danza contem-
poránea con La Macana

27/11 sábado
‘12 uvas, dúas mulleres e unha 
oliva’, de Olivas Negras



o nadal

26/12 domingo
O Nadal no mercado: Obradoiro 
infantil con Migallas Teatro

28/12 martes
O Nadal no mercado: ‘Zapatos’, 
de Caramuxo Teatro

02/01 domingo
‘Riscando o ceo’, de Circo 
Chosco Actuación público 
infantil familiar de Nadal

03/01 luns e martes 04 de 
xaneiro
Inchables

05/01 mércores
Cabalgata de Reis

decembro

xaneiro



Praza do Seixo, 1
36740 Tomiño

Poden existir alteracións da 
programación e calendario 
desta axenda

www.tomino.gal
cultura@tomino.gal
omix@tomino.gal
+34 986 622 001


