DINAMO producións
Catálogo de espectáculos 2010

Ás Andadas

DINAMOteatro

Espectáculo:
Ás Andadas
Compañía: DINAMOteatro
Xénero: Comedia (adultos)
Duración: 60 minutos
Tipo de público: todos os públicos

Elenco: Pedro Brandariz Gómez
Felipe Díaz “Caxoto”

Sinopse:
”Ás Andadas” trátase dun espectáculo típicamente galego.
E por que? Pois porque a partir de pequenos monólogos e
esceas teatrais representamos unha das partes máis
importantes da cultura popular galega: as feiras e festas
que percorren todo a xeografía pangalaica.
A compañía:
DINAMOteatro ofrece dende o 2006, espectáculos
cómicos para todos os públicos cun elenco de artistas de
recoñecido prestixio e ampla experiencia e formación.
Utilizan técnicas teatrais diversas dende o clown ata a
narración oral

A Familia do Pindirico

DINAMOteatro

Espectáculo:
A Familia do Pindirico
Compañía: DINAMOteatro
Xénero: Espectáculo Infantil
Duración: 60 minutos
Tipo de público: Infantil
Elenco: Pedro Brandariz Gómez
Felipe Díaz “Caxoto”
Borja Quintela Casás

Sinopse:
A Familia do Pindirico é unha familia atípica que vive no
"pindirico" (no alto) dun monte. Non se sabe se pola falta
de osíxeno , se por vivir alleos da sociedade … o certo é
que a Familia do Pindirico é unha tropa ben peculiar. E
desta volta veñen a presentarnos o seu circo, cheo de
atraccións que farán as marabillas das máis cativas/os.
A compañía:
DINAMOteatro ofrece dende o 2006, espectáculos
cómicos para todos os públicos cun elenco de artistas de
recoñecido prestixio e ampla experiencia e formación.

A Fala das Árbores

DINAMOteatro

Xénero: Espectáculo Infantil
Duración: 60 minutos
Tipo de público: Infantil

Sinopse:
Neste espectáculo de monicreques DINAMOteatro achega
ás máis cativas e cativos ás fragas galegas, que segundo as
personaxes deste espectáculo teñen unha fala propia, a
fala das árbores. Contos, monicreques, cantigas e xogos
serán algúns dos elementos utilizados para descubrir a
fantástica vida dos carballos, castiñeiros, e outras moitas
árbores.

Elenco: Pedro Brandariz Gómez
Felipe Díaz “Caxoto”
Maria Loira López
Fernando Carballido

A compañía:
DINAMOteatro ofrece dende o 2006, espectáculos
cómicos para todos os públicos cun elenco de artistas de
recoñecido prestixio e ampla experiencia e formación.

Espectáculo:
A Fala das Árbores
Compañía: DINAMOteatro

O berce das verbas
CAXOTO CONTACONTOS
Espectáculo:
O berce das verbas
Compañía: DINAMOteatro
Xénero: Contacontos
Duración: 50 minutos
Tipo de público: Infantil
Elenco: Felipe Díaz “Caxoto”

Sinopse:
Caxoto Contacontos debulla unha sesión de contos pensada para as máis cativas e cativos. A voz, a imaxe, as verbas
e a imaxinación arrimarán esforzos a prol dunha aventura
onde os contos son o vehículo e o camiño.
Contos tradicionais, contos de hoxe e contos de sempre
moi ben enfiados polo gran contador de historias
Caxoto Contacontos.
O actor:
Caxoto é un dos contadores de historias máis recoñecidos
do panorama galego. E xa leva nas súas costas un feixe de
espectáculos de narración oral.

P.G.U.
PEDRO BRANDARIZ
Espectáculo: P.G.U.
Compañía: DINAMOteatro
Xénero: Monólogo Cómico
Duración: 70 minutos
Tipo de público: Adulto
Elenco: Pedro Brandariz

Sinopse:
PGU é un monólogo cómico no que se narra a vida dun
gordo. Pedro Brandariz, cun estilo agresivo e transgresor,
conta diversas peripecias da súa vida dende a perpectiva
de gordo.
Brandariz leva a cabo un "monólogo clown", onde non só
importa o que se dí, senón tamén a forma de dicilo, a
personaxe, etc.
O actor:
Pedro Brandariz é un dos cómicos galegos máis
emerxentes, cun amplo percorrido no teatro e no humor
deste país. www.blogoteca.com/pedrobrandariz

Profundizando na Galiza Profunda

PEDRO BRANDARIZ

Espectáculo:
Profundizando na Galiza Profunda

Compañía: DINAMOteatro
Xénero: Monólogo Cómico
Duración: 70 minutos
Tipo de público: Adulto
Elenco: Pedro Brandariz

Sinopse:
Neste espectáculo, analizase a vida dos galegos, en canto á
súa cultura, o seu idioma, as súas expresións e … a familia.
Brandariz aborda o carácter morriñento das galegas e gale
gos, a través das súas expresións, do seu humor, das súas
costumes, das súas festas, … Todo dende un punto de vista
cómico que provocará as gargalladas do público..
O actor:
Pedro Brandariz é un dos cómicos galegos máis
emerxentes, cun amplo percorrido no teatro e no humor
deste país. www.blogoteca.com/pedrobrandariz

Pai noso, Padre Nuestro

PEDRO BRANDARIZ

Espectáculo:
Pai Noso, Padre Nuestro
Compañía: DINAMOteatro
Xénero: Monólogo Cómico
Duración: 70 minutos
Tipo de público: Adulto
Elenco: Pedro Brandariz Gómez

Sinopse:
Monólogo cómico sobre o mundo da relixión, pero da
relixión máis enxebre, da relixión das parroquias, da que
sufrimos día a día as galegas e os galegos. No espectáculo
mostranse os aspectos máis cómicos das propias misas e
dos curas, auténticos showmans. Pai Noso parodia o mun
do do clero, da feligresía e do cristianismo. Todo esto den
de un punto de vista lúdico e cómico.
. O actor:
Pedro Brandariz é un dos cómicos galegos máis
emerxentes, cun amplo percorrido no teatro e no humor
deste país. www.blogoteca.com/pedrobrandariz

Como podo contratar unha produción DINAMO?

A maior parte dos espectáculos está nas
seguintes redes e circuitos de contratación

Rede Cultural da Deputación da Coruña
(www.dicoruna.es)
Camiños da Cultura
Rede Galega de Salas
Rede Galega de Teatros e Auditorios
(www.galescena.info)

Para máis impormación e
contratación podes chamar ó
619.345.100 ou ben escribir un
correo electrónico a
dinamo@dinamoxestion.com

