MES DE SETEMBRO
DINAMO PRODUCIÓNS
Eu queríame casare
DOMINGO 6 DE SETEMBRO ÁS 13.00
CAMPO DA FESTA DE ERMEDELO
"Eu Queríame Casare" é unha comedia total que relata a historia de dous
auténticos perdedores que buscan a súa última oportunidade no amor.
Antón e Lola están cerca dos corenta anos e están buscando unha
relación máis... menos... unha relación á que poder agarrarse como clavo
ardendo antes de que pase o tren, se pase o arroz e pase... o que teña
que pasar. Coñécense nun destes programas televisivos de "cita a cegas",
a cousa non funciona, pero Antón e Lola, Lola e Antón son de todo menos
predicibles e pode rematar pasando calquera cousa. Poñámonos no peor.

AVELINO GONZÁLEZ
Contos que foron chistes
SÁBADO 19 DE SETEMBRO ÁS 19.00
CAMPO DA FESTA DE BUXÁN
Moitos chistes cos que hoxe rimos son unha adaptación de contos vellos.
A tradición é unha peneira que non deixa de peneirar, neste caso contos.
E os que chegaron ós nosos días, chegaron porque son bos, porque teñen
sentido, e porque cumpren ca función para o que foron creados pola
xente, descoñecida pero con nome, que os creou: Rir e facer rir.

SUPERLÓPEZ
Cine ao aire libre
DOMINGO 20 DE SETEMBRO ÁS 21.30
CAMPO DA FESTA DE SORRIBAS
Desde a súa chegada á Terra procedente do planeta Chitón, a vida de
Juan López non foi fácil. Con superpoderes é difícil non destacar. Poder
voar, ler a mente, ter supervisión ou deter un convoi do metro para que
non descarrile… e regresar logo á oficina, esforzándose en ser un tipo
normal, non foi nada sinxelo para el. Ou quizais si, porque Juan non
necesita máis que o seu croissant matinal para ser feliz… Con todo, algo
está a piques de cambiar. A aparición na ordenada vida de López de
Luisa, un antigo amor de instituto, vai causar estragos.
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