AXENDA CULTURAL XANEIRO

VIGOCULTURA
COLABORACIÓNS
* CINE CLUBE LUMIERE
Proxeccións os luns 7, 14, 21 e 28, ás 20:30 h. Auditorio Municipal do Concello.
* ALIANZA FRANCESA DE VIGO
Proxección o venres 25, ás 20:30 h. Auditorio Municipal do Concello.
* ORQUESTRA BARROCA VIGO 430: “GLORIA” de Vivaldi
Venres 25, ás 20:30 h, Teatro Afundación

REDE DE MUSEOS MUNICIPAIS DO CONCELLO DE VIGO
* MUSEO MUNICIPAL “QUIÑONES DE LEÓN”. PAZO DE CASTRELOS
De martes a venres: de 10:00 a 14:00 h.
Sábados: de 17:00 a 20:00 h.
Domingos e festivos (agás luns): de 11:00 a 14:00 h.

* CASA DAS ARTES
De luns a sábado: de 18:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00 h
- Colección Luís Torras. Planta segunda.
- Arquivo Pacheco: consulta de imaxes dixitalizadas. Planta baixa. Horarios: de luns a venres, de
11:00 a 14:00 h e de 18:00 a 21:00 h; sábados, de 12:00 a 14:00 h e de 18:00 a 21:00 h;
domingos e festivos, de 12:00 a 14:00 h.

* PINACOTECA “FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO”
De martes a sábado: de 18:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos e festivos (agás luns): de 12:00 a 14:00 h
Exposicións:
- Exposición temporal: “A nova colección Colmeiro”. Planta baixa. Prorrogada até o 27 de xaneiro
de 2019
- Exposición temporal: “Catálogo de 1937. A colección de arte rexional na creación do Museo
Quiñones de León”. Plantas primeira e segunda. Até o 18 de agosto de 2019.

* VERBUM-CASA DAS PALABRAS
De martes a sábado: de 17:00 a 20:00 h.
Sábados, domingos e festivos (agás os luns): de 12:00 a 14:00 h.
- Exposición permanente.

* FUNDACIÓN LAXEIRO
De luns a sábado: de 18:00 a 21:00 h.
Sábados, domingos e festivos: de 12:00 a 14:00 h
- Exposición permanente, formada por 64 obras de Laxeiro de todas as súas épocas.
- Visitas guiadas e actividades didácticas gratuítas.
- Exposición temporal: “Luís Seoane. Trece estampas da traizón”. Até o 24 de febreiro de 2019.

* MARCO
Martes a sábados (festivos incluídos): de 11:00 a 14:30 h e de 17:00 a 21:00 h. Domingos: de
11:00 a 14:30 h.
Exposicións:
- “XXIII MARATÓN FOTOGRÁFICO”. Até o 20 xaneiro de 2019. Espazo Anexo.
- “METRÓPOLE. Perspectiva urbana da arte galega (Santiago Montes. Rara avis)”. Até o 3
febreiro de 2019. Primeiro andar
- “PANTOQUE”. Até o 31 marzo de 2019. Planta baixa
Cursos
- “DA TRADICIÓN Á MODERNIDADE. Unha aproximación crítica á historia dos temas, xéneros e
soportes”. Salón de actos. Previa inscrición e matrícula.
- “DISIDENTES! Cinema, resistencias e outras sublevacións cotiás”. Salón de actos. Previa
inscrición e matrícula.
* MUSEO LISTE - ETNOGRÁFICO DE VIGO E CAT
De martes a sábado: de 10:00 a 14:00 h; mércores: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 19:00 h.
- Exposición permanente: nove salas nas que coñecer diversos aspectos da nosa cultura
tradicional. Visitas guiadas os sábados ás 11:30 h.
– Exposición temporal: “Apeirarte: licenza para crear” (prorrogada até o 30 de marzo); “O
Nadal na tradición” (até o 8 de xaneiro).
– Actividades complementarias (grupos previa solicitude): “A madeira”; “Maxia e menciña
nas árbores”; “Encaixando anacos”; “A mesa farta”.
– Actividades especiais (para grupos previa solicitude): “ Un cadáver no armario” (a partir
de 13 anos); “Onde están as chaves?” (de 6 a 12 anos).

– Talleres de coñecemento (para grupos previa solicitude): "Instrumentos humildes"; “Hixiene e
cosmética”.

BIBLIOTECAS E ARQUIVOS

* CASA GALEGA DA CULTURA
De luns a venres, 9:00 h a 14:00 h.
Bibliotecas e Arquivos: Fundación Penzol, Fernández del Riego, Gabinete Ramón Piñeiro.

BIBLIOTECA MUNICIPAL XOSÉ NEIRA VILAS
De martes a sábado, de 10:30 h a 14:00 h.
De luns a venres, de 17:00 a 20:30 h.

ACTIVIDADES PERMANENTES
- Club de lectura: Xoves 10 e 24, ás 19:00h. Persoas socias do club
- “A hora dos contos”: O Kamishibai de Juste. Venres 11, ás 18:00 h. Público infantil de 3 a 10
anos.
- “Entre arrolos e contiños”: Venres 18, ás 18:00 h. Bebés dende 12 meses ata 3 anos máis
acompañantes adultos (previa inscrición a partir do día 2, ás 10:30 h).
- Contos Dakí: Matías Tárraga .Venres 25, ás 19:30 h. Público adulto.
- Visitas escolares. De martes a venres, ás 9:45 h (previa inscrición).

ACTIVIDADES MENSUAIS
- Buzón real: até o 5 de xaneiro. Público infantil.
- “Día do usuario 2019”. venres 11.
- Ciclo de cine: “De verbas a fotogramas”. Público adulto. 19:00 h
•

Luns 14: “Radiografía de un autor de tebeos”. Dirección: Marcos Nine.

•

Luns 21: “Americano+Aysha”. Dirección: Fon Cortizo.

•

Luns 28: “Contra a morte: Unha aproximación a Lois Pereiro”. Dirección: Alexandre
Cancelo, Iago Martínez.

BIBLIOTECA PÚBLICA JUAN COMPAÑEL
De luns a venres, de 9:00 a 20:30 h.
Sábados, de 10:00 a 14:00 h.
INSCRICIÓN NAS ACTIVIDADES 2018-19
Debido á gran afluencia de público, accederase ás actividades (sábados: 35 prazas; xoves: 25
prazas máis adulto acompañante) mediante a inscrición previa no teléfono: 886.120.440

- “OS SÁBADOS, CONTO” A partir de 4 anos, ás 12:00 h na Sala Infantil.
* Sábado 5: A maxia do Nadal. Leo Leíño.
Nesta ocasión, Leo Leiño virá acompañada dunha Paxe dos Reis Magos, para que a axude a
realizar una maxia moi moi Navideña. Papá Noel e os Reis Magos, e por suposto os dulces
navideños estarán presentes nos trucos que Leo nos trae.
* Sábado 12: Contando ca ciencia. Beatriz Iglesias.
Explicar a través dun conto, como a ciencia está connosco no día a día. Como xuntando dúas
cores primarias conseguimos unha nova cor. Ou que se xuntamos auga e aceite non conseguimos
mesturalos, así como outros moitos experimentos que podemos facer en casa.
* Sábado 19: 4 (CATRO). Ernesto Is.
Veño de lonxe sobre o mar de escume e prata, do lugar onde a Lúa baila polas noites coas
melfas. Na miña maleta tráiovos historias. Historias para escoitar e ulir, salgadas coma as
personaxes incribles que me acompañan. O meu nome é Manuel Antonio. Son mariño. Son poeta.
* Sábado 26: The three little pigs. Obradoiro en inglés.
Esta sesión está dedicada á historia dos tres porquiños. Ven como cada un constrúe a súa casa e
gañan ao lobo mostrando ser máis astutos que el. Os nenos crearán unha máscara para ser o
porquiño ou o lobo, o que eles prefiran, e despois representarán un pequeno diálogo da obra con
vocabulario que aprendemos. Duración: 60 minutos aprox. Aforo: 20 nenos/as.
- “A BIBLIOTECA DOS PEQUENOS”. De 0 a 3 anos, ás 18:00 h, na Sala Infantil.
* Xoves 10: Un, dous, tres, contos ao dereito e ao revés. Almudena Francés
Hai quen escoita sentado, hai quen escoita de pé, quen o fai do dereito e quen o fai do revés.
Viches as nubes entre os teus pés? E a auga subir por unha parede? Os contos de hoxe non
teñen cabeza nin pés, mírelos por onde os mires, nin o un, nin o dous, nin o tres. Duración: 45
min. aprox

* Xoves 24: Chimpo de Ra. Raquel Queizás.
Nano é maior e dá grandes chimpos de ra, Nona, a súa irma pequena, cae, non sabe, e rise dela.
Nano ten ciumes de Nona, “Agora, -pensa-, todos os agarimos son para Nona, Nona para aquí,
Nona para alá”. Nano quere volver ser pequeño outra vez… Sesión de contacontos con obxectos
e monicreques para bebés. Duración: 45 min. aprox.
- NADAL: xoves 3, ás 18:30 h: Visita do Carteiro Real. Na Sala Infantil.
- DÍA DO USUARIO: Venres 11
* Nomeamento de Socios de Honra, que recaerá nos tres usuarios infantís e nos tres adultos con
máis préstamos durante o ano 2018.
* Sorteo de lotes de libros ( adulto/ infantil) entre os usuarios que utilicen la biblioteca ese día
* Visita guiada á biblioteca, ás 12:00 h e ás 18:00 h, previa inscrición no telef. 886.120.440
- DÍA DA ILUSTRACIÓN: Mércores 30, “Laboratorio zoo-ilóxico”. María Lires.
Un xirafante, un vacaleón, un ornitopito ou una cebraraña… Esas son algunhas das especies
animais resultantes de mesturar na nosa imaxinación todos os animais que se nos ocorran. A
ilustradora e autora de “Bechos Pequerrechos” e o “Animalario cotián entre irmáns” volve
mergullarse na fauna neste obradoiro creativo no que o surrealismo é levado ao límite. Duración:
60 min.

- OBRADOIRO DE BANDA DESEÑADA
Este obradoiro desenvólvese en sesións semanais dunha hora e media, todos os sábados do
curso escolar. Inscrición previa. Sábados: 12, 19 e 26, de 12:00 a 13:30 h.

- CLUBES DE LECTURA:
• FRANCÉS: os lúns 14, 21 e 28, de 19:00 a 20:00 h.
• CASTELÁN: os martes 8, 15, 22 e 29, de 19:00 a 20:00 h.
• ITALIANO: os martes 8, 15, 22 e 29, 19:00 a 20:00 h.
• INGLÉS: os mércores 9, 16, 23 e 30 , de 19:00 a 20:00 h.
• GALEGO: os xoves 10, 17, 24 e 31, de 19:00 a 20:00 h.
• PORTUGUÉS: os venres 11, 18 e 25, de 19:00 a 20:00 h.
• INGLÉS: os venres 11, 18 e 25, de 18:45 a 19:45 h.
• INFANTIL: os venres: 11 e 25, de 18:00 a 19:30 h.

- VISITAS ESCOLARES: todos os días excepto os lúns.

MÁIS INFO: www.vigocultura.org

