
Tempada abonos TEATRO
Vigo | outubro - decembro 2020



Losers
de Txalo & La Mandanga

DIRECCIÓN
Begoña Bilbao Lejarzegi

ELENCO
Jon Plazaola e Aitziber  Garmendia

PRODUCIÓN
Txalo & La Mandanga

Imanol e Sara roldan os corenta e non te-
ñen nada do que a sociedade di que debe-
ran de ter a esa idade. Nin descendencia, nin 
parella, nin casa... É por iso que se senten 
perdedores. Pensan que non van dar saído 
adiante e que nunca van ser felices. Mais 
engánanse. Porque ser feliz non depende 
de bens materiais, de modas ou de normas 
sociais, depende de nós sos. De superar os 
nosos medos e as nosas limitacións.  

A ver se o conseguen...

Vigo | 27 OUT | 20.30 h
1 h 30 min | Castelán

Losers é xusto iso, a vida. Dúas personaxes que che-
gan á corentena e que non teñen nada do que se su-
pón que deberan ter con esa idade.



Un marido ideal
de Oscar Wilde 

DIRECCIÓN E ESCENOGRAFÍA
Juan Carlos Pérez de la Fuente

VERSIÓN
Eduardo Galán

ELENCO
Juanjo Artero, Antea Rodríguez, Ania 
Hernández, Alejandro Navamuel e Ainara 
Arizu

PRODUCIÓN
Secuencia 3

Vigo | 16 DEC | 20.30 h 
1 h 20 min | Castelán

O ministro de asuntos exteriores —sir Ro-
bert Chiltern— é un marido ideal para a 
súa muller, lady  Chiltern, un político bri-
llante e un perfecto cabaleiro. Ante a so-
ciedade son un matrimonio harmonioso, 
mais esta situación vese ameazada cando 
irrompe en escena a sedutora Mrs. Che-
veley. A muller chantaxea a Chiltern cun 
escuro segredo de corrupción do pasa-
do, aquilo que lle permitiu forxar a súa 
admirable carreira política, a súa fortuna 
e o seu matrimonio. Acurralado, pídelle 
consello ao seu grande amigo, lord Arthur 
Goring...

Crítica divertida e irónica da sociedade contemporánea. 
Oscar Wilde e a arte da provocación.



INFORMACIÓN TEMPADA DE ABONO

Venda de abonos para as dúas funcións, do 9 ao 18 de outubro en ataquilla.com

Entradas soltas desde o 9 de outubro ata o día de cada función.

Teléfono de información  986 120 088

OBRAS 

LOSERS | Vigo 27 OUT | 20.30 h 
UN MARIDO IDEAL | Vigo 16 DEC | 20.30 h 

BUTACA ANF. 1 ANF. 2 ANF. 3

PREZO
ABONO

40,00 € 37,60 € 34,40 € 31,20 €

Todos os abonos teñen un 20 % de desconto con respecto ao prezo do billete.*

* Gastos de xestión á parte

Outras bonificacións e descontos xerais:

• Persoas mozas: carné xove
• Maiores de 65: carné de xubilación
• Persoas desempregadas: carné correspondente

Aplicarase un desconto adicional do 10 % con respecto ao prezo do abono.

A programación pode sufrir cambios e as duracións das obras son aproximadas.





Afundación @Afundacion_orgafundacion.org

Teatro Afundación Vigo
Policarpo Sanz, 13
986 120 088


