


O FESTIVAL
Fóra do mapa é un festival que comezou no ano 2016 
como unha iniciativa para dar a Ferrol unha dose de 
entusiasmo aos seus habitantes, por medio dunha 
programación de artes escénicas contemporáneas, 
resaltando ao mesmo tempo o seu patrimonio artístico 
e arquitectónico.

Fóra do mapa xa é unha cita obrigada para a xente de 
Ferrol e este ano esta sendo mais demandado que 
nunca. Este proxecto ten as artes escénicas como eixo 
estrutural para outorgar ás persoas vivenzas conxuntas, 
reflexión e moita beleza. Pretende así mesmo alimentar 
as inquedanzas da xente que demanda cultura variada  
e activa, en continua evolución, posto que o contempo-
ráneo é o sinal de identidade deste festival. Porén, non 
só o público terá cabida no evento. 

Artistas profesionais da cidade poderán formar parte  
desta revolución tendo a oportunidade de seguir me-
drando  a través dunha formación artística de calidade 
que lles permitirá tecer fíos entre eles, sentirse parte 
do festival, e así, enriquecer o panorama cultural da  
comarca. Que a xente precisa de xente é unha das 
leccións que nos levamos despois desta crise sanitaria 
e onde se demostrou a importancia da cultura como 
forma de expresión e de unión para humanidade.

CÓMO RESERVAR
A asistencia a todas as pezas do festival require da 
reserva vía email reservasforadomapa@gmail.com 
indicando nome, apelidos e teléfono de cada asistente. 
As reservas serán confirmadas unha vez reciban 
resposta do festival.





“Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. El único gesto es 
creer o no. No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea. 
Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que, quizás uste-
des, me puedan dar... Oh, ¡qué será!”.

Libredón saíu do souto compostelán fai pouco tempo, defendendo cas súas mans a 
proximidade tan necesaria dos sons do pasado. Desfragmentando e recompoñendo 
pezas clásicas cunha linguaxe analóxico-dixital, o santiagués expresa sensacións afíns 
a cada espazo. Son improvisacións, non se volverán repetir, sen vacilar na corda frouxa 
do directo perante a carricova.

Performance inmersiva
Rubén Darío

Centro Cultural Torrente Ballester
Martes 14 decembro, 20:00
Mércores 15, xoves 16 e venres 17, 18:00 a 20:00
Sábado 18 (con DJ), 12:30 / 14:00 e 17:00 / 20:30



Marie Gertrude, Marie Gégé para as súas camaradas francesas, grevista experiente, 
deixou todo para percorrer o mundo e instigar a Revolución en ciclomotor: a derradeira 
e definitiva! Sindicalista de biblioteca e internacionalista, proponse contarnos, empre-
gando humor, o que non ensinan na escola: a historia do pobo, das forzas colectivas   
e algunhas historias desas mulleres olvidadas pola historia do Home.

Récital... en grève!
Carolina Garel

Xoves 16 decembro, 20:30
Ateneo Ferrolán

Obsesionada coa figura ausente e controvertida do pai, deportista de elite e militar na 
guerra dos Balcáns, unha muller, metade galega, metade croata, narra a viaxe que traza 
para coñecer a súa familia. Facendo o espectador cómplice de segredos inconfesables 
e cun pano de fondo que danza entre guerras históricas e conflictos individuais, conta 
a súa batalla, loitando entre o dramático e o cómico, o testemuño e a imaxinación, e a 
memoria persoal e colectiva.

Guerra de identidade
Déborah Vukusic

Mércores 15 decembro, 20:30
Colexio Tirso de Molina



No primeiro andar do número 207, separados por un biombo de papel cebola, viven 
Ela e El nun mundo de membros pantasma. En certo modo son matrimonio, ou como 
tal aparecen nos anuncios das colonias que os perfuman e que acumulan sen mesura, 
e nas revistas que se negan a recoñecer que compran ou substraen sen violencia nas 
frías tendas dos aeroportos. En certo modo, son ou foron un matrimonio e, porén, nunca 
se miraron xuntos nun espello, por medo a non caber...

EGO: bofetón mal encajado
La sombra del oso

Venres 17 decembro,  18:00 / 18:45 / 19:30
Real Coro Toxos e Froles

Teatro miúdo



El e ela agardan. Sen medo a nada e con medo a todo. Decidiron pasar os últimos 
minutos das súas breves vidas xuntos. Ela e el cóllense da man.

Paraíso
Fran Nogueira e Lidia Veiga

Venres 17 decembro, 18:00 / 18:45  / 19:30
Teatro Jofre

Souvenirs é o relato dunha viaxe, a aventura dunha muller que decide ir á procura da súa 
nena interior para recuperar a súa esperanza, o seu optimismo e a súa inxenuidade.  
Terá que mergullar na súa propia biografía e navegar por un mar de recordos, algúns en 
cor e outros en branco e negro.

Souvenirs
El mono habitado

Venres 17 decembro, 18:00 / 18:45 / 19:30
Antigo Hospicio

Teatro miúdo

Teatro miúdo



Unha muller diríxese a Ferrol para participar na rolda de prensa de presentación dos 
actos programados para conmemorar uns importantes sucesos acaecidos na cidade 
hai 50 anos. A piques de chegar, o mal funcionamento do GPS do seu coche impídelle 
acadar o seu obxectivo.

GPS
Mabel Rivera

Sábado 18 decembro, 18:00 / 18:45 / 19:30
Manchita Cosa

“Las actrices siempre mienten” é unha investigación escénica que parte do estereotipo 
e os tópicos asociados ao universo da actriz. 
Todo iso é unha desculpa para falar de temas propios da profesión e da muller, como 
por exemplo o xénero ou a precariedade laboral.

Las actrices siempre mienten
El pollo campero

Venres 17 decembro, 21:00
Teatro Jofre

Teatro miúdo



Nun antigo casino, Obdulia agarda o momento máis esperado do día. Nada nin ninguén 
lle impedirá gozalo. Relatado en forma de soño, Helena Varela usará o títere como 
ferramenta fascinante para explorar a nosa natureza múltiple, dividida e complexa.

A partida
Helena Varela

Sábado 18 decembro, 18:00 / 18:45 / 19:30
Casino Ferrolano

Teatro miúdo



Carme Polo de Franco, esposa de “A Súa Excelencia o Xeneralísimo”. Non lle gusta 
navegar no Azor e sinte especial predilección por Alfonsiño (o Excelentísimo Alcalde 
da cidade, Don Alfonso Molina). A súa vida transcorre entre as xoierías e os anticuarios 
da cidade -para espanto dos propietarios-, os seus netos e os compromisos ineludibles 
que o altísimo cargo do seu marido lle impoñen. É feliz no Pazo de Meirás, e se por ela 
fose, permanecerían na Coruña máis tempo do que a prudencia obriga. 
Se xa se celebraban consellos de ministros alí, por que non se poderían celebrar máis. 
Ademais, Paco, o seu marido, non debería traballar tanto. Dona Carme porfiaba nisto, 
como todas as mulleres cos seus homes, tanto traballar, tanto traballar e calquera día, 
toda España, ía ter un desgusto. Hai que ter en conta que a estas alturas do século, 
1958, Paco, o seu marido, ou sexa, o “Xeneralísimo”, xa era avó e cumprira os 66 anos.

Polo de Franco
Luma Gómez

Sábado 18 decembro, 18:00 / 18:45 / 19:30
Concello de Ferrol

Teatro miúdo



Kintsugi
Compañía Impàs

Domingo 19 decembro, 13:00
Mercado da Magdalena

Pasa o tempo e sinte como as debilidades a fan máis bela e forte. Arrincarase a pel, 
moi devagar, para despedirse do pasado e escoitar como constrúe o presente.
Quere fuxir de ela mesma, deixar caer de golpe o peso que le enterra os pés e danzar
nas súas puntas sen sentir as uñas. As cicatrices son demasiado fondas e non desapare-
cen. Cando acariña o seu corpo pode continuar o camiño da súa historia, pero por máis 
que arrinque as costras das feridas, as experiencias vividas quedan gravadas debaixo da 
súa pel. Doída, magoada y esgotada, agora é unha auténtica obra de arte. Óllala e podes 
ler que está rota, que sufriu e que ten unha historia con un pasado que a fixo máis bela e 
forte. Unha beleza completa cunhas feridas de vida.

Imaxinábaa propón un espazo de encontro entre palabra falada e música electrónica. 
Somerxémonos na atmósfera sensorial creada polo recitado de Nuria Vil e ambientación 
sonora de Olga Martínez (Morlitam) para transitarmos paisaxes irreais e desexadas.

Imaxinábaa
Nuria Vil e Morlitam

Sábado 18 decembro, 21:00
Por determinar



Andrés Lima é director, autor e actor de longa carreira e múltiples veces premiado,  
tanto en solitario como coa súa compañía Animalario (Premio Nacional de Teatro 2019, 
5 premios Max). Este obradoiro está pensado para profesionais das artes escénicas
(12 prazas) e aberto a ouvintes a demanda. A matrícula e a información para asistir o 
obradoiro será a través do mail foradomapaferrol@gmail.com.

Obradoiro: Interpretar con la cualidad
Andrés Lima (docente)

Venres 17, 11:00
Sábado 18, 09:00

Domingo 19, 09:00

Localizacións




