
Volve a Formación Escénica a Manicómicos con toda a súa forza.
Dende finais de setembro ata xuño e para todo público.

                                              Non perdas detalle!

 

                                 

                                        

                                                                 
Facendo rir e emocionar dende 2004

www.manicomicos.org

http://Www.manicomicos.org/


PEQUECÓMICOS 
Luns 18-19h

Destinado para mozos e mozas de 6 a 11 anos.
Comezo das clases 27 setembro (clase de proba)
+Info: 669 58 48 11

A metodoloxía utilizada para o obradoiro basearase no xogo dramático utilizando 
xogos de desinhibición, creación escénica e exercicios corporais nun ambiente 
divertido, ameno e creativo. Trataremos de acadar os seguintes obxectivos: 
aprender a expresarnos tanto oral como corporalmente, posibilitar o diálogo 
construtivo baseánondonos no respecto e na comunicación grupal, facilitando o 
desenvolvemento creativo. Alén disto os rapaces e rapazas realizarán unha 
mostra do traballo realizado no mes de Xuño.

TONE MARTÍNEZ 

Actor, director, formador e produtor teatral. Funda
a compañía de teatro familiar “Galeatro” xunto a
Alba Bermúdez no ano 2015. Especializado no
campo da impro teatral, a súa  experiencia nas
artes escénicas abrangue compañías como “La
Cubana”, “Chévere”, “Artestudio Xestión Cultural”,
“Triatreros” e o “Centro Dramático Galego”. Alén
disto, leva impartindo distintos obradoiros de artes
escénicas dende hai máis de 10 anos. 

----------------------------------------------------------------------------------------

CLOWN
Martes 20:30-22:30h

Destinado a adultos                                                                                
Comezo das clases 28 setembro (clase de proba)
+Info: 630 69 31 48

Que pasa cando estou ante o público? Como podo vencer o medo escénico e facelo 
favorable? Síntome ridículo e non sei facer rir? Temos a solución: control da presenza 
escénica, voz, corpo, xogo e emoción. Viaxaremos a través da improvisación e a técnica
en busca do pallaso escénico, indagando na sensibilidade, a autoescoita, a 
dispoñibilidade, o contacto co público, a fantasía, a inxenuidade, o fracaso e o éxito, 
e o corazón daquilo que damos en chamar o noso propio clown. 



CARLOS SANTE     

Actor profesional cunha ampla traxectoria en teatro,
televisión, cine e locucións. Imparte formación de clown
desde o ano 1999. Socio fundador de Manicómicos,
asociación na que traballa habitualmente en proxectos
como as súas galas anuais, a formación continua ou o
seu Festival Manicómicos. Formouse con grandes
mestres do xénero como Carlo Colombaioni, Joseph
Collard, Philippe Gaulier ou Michael Dallaire.

--------------------------------------------------------------------------------------

DANZA TRIBAL - TRIBAL GYPSY
Mércores 20:30-22h

Destinado a maiores de 13
Comezo das clases 29 setembro (clase de proba)
+Info: 676 16 11 74

A danza tribal ou zíngara é unha elegante danza oriental que fusiona raíces       
da India, Oriente Medio, Asia central, norte de África e España. Baseada na 
cooperación feminina, combina un vocabulario de movementos propio co 
vestiario tradicional, cunha conexión corporal de gran técnica e magnetismo. 
Neste curso traballaremos o vocabulario e a técnica básica Tribal, improvisacións,
e a propia saia de Tribal Gypsy (“faldeo”) cos seus xiros envolventes.

ADELAIDA GARCÍA “KAENA”  

Bailarina dende nena, graduada no Saada Oriental
Techniques Center, escola apadriñada por Kerensa
DeMars, antiga membro de Fat Chance Belly Dance,  
e compoñente do Saada Tribal Group.
Ten estudos  de flamenco, zíngaro ou danzas indias
como Bharatanatyam, Odissi, Kathak, así como de
xiro sufí, fusión tribal, danza contemporánea e
diferentes técnicas marciais como o Wu Wei ou o 
Aikido.



TEATRO ADULTOS
Xoves 20:30-22:30h

Destinado a adultos
Comezo das clases 14 outubro (clase de proba)
+Info: 630 13 34 03

Sempre te imaxinaches actuando?
Es Shakespearian@ ou contemporáne@? Góstache a comedia ou o drama? 
Sínteste mellor falando ou expresando a través do xesto? Ao longo deste curso 
aprenderás diferentes técnicas e recursos teatrais, que che permitirán poder 
expresarte tanto nun escenario como na vida. Se tés ganas de aprender, de 
divertirte e de descubrir a actriz ou o actor que hai en ti, este é o teu grupo!

DIANA SIEIRA    

Diplomada en Interpretación, conta con máis de 15
anos de experiencia como actriz.
Pasou por compañías como Carfax Teatro, Coro da Rá
ou Manicómicos e actualmente dirixe o seu propio
proxecto teatral “The Witch”. Tamén traballou no
audiovisual galego, en dobraxe e en radio. 
Ten formación en teatro, commedia dell’arte, clown,
canto, cabaré, creación escénica, títeres, monólogos e
impro, o cal lle confire un amplo espectro de técnicas
que porá ao teu servizo para atopar a que mellor se
axuste ás túas cualidades artísticas.

------------------------------------------------------------------------------------------

TEATRO XUVENIL
Venres de 16:30-18h

Destinado a mozos e mozas de 12 a 17 anos 
Comezo das clases 27 setembro (clase de proba)
+Info: 669 58 48 11

A metodoloxía utilizada para o obradoiro basearase no xogo dramático utilizando 
a improvisación teatral como ferramenta fundamental. Así, traballaremos 
aspectos como a comprensión activa dun texto dramático, a expresión e o control
corporal dentro da escena, as posibilidades vocais de cada individuo, etc.           
O obxectivo final deste obradoiro anual é realizar unha presentación ao público 
que será levada a cabo durante o mes de Xuño.



TONE MARTÍNEZ 

Actor, director, formador e produtor teatral. 
Funda a compañía de teatro familiar “Galeatro”
xunto a Alba Bermúdez no ano 2015. 
Especializado no campo da impro teatral, a súa
experiencia nas artes escénicas abrangue
compañías como “La Cubana”, “Chévere”,
“Artestudio Xestión Cultural”, “Triatreros” ou
“Centro Dramático Galego”. 
Alén disto, leva impartindo distintos obradoiros
de artes escénicas dende hai máis de 10 anos. 

--------------------------------------------------------------------------------------

ADESTRAMENTO ACTORAL 
Domingo 17-19h

Destinado a maiores de 16.
Comezo das clases 3 outubro (clase de proba)
+Info: 697 93 94 15

Grupo de adestramento para profesionais e amadores das artes escénicas. 
Formaremos un grupo estable para poder seguir exercitando a técnica teatral, 
coñecer outras maneiras de traballar e experimentar xuntas. 
Poderán levar o ensaio diferentes persoas, estamos abertas a todo tipo de 
propostas. Así, cada sesión de adestramento será única e singular. Ven exercitar 
a voz, o corpo e a mente!

ANAHÍ TARABURELLI   

Anahí é unha artista escénica polifacética. 
Formouse en artes plásticas en escolas como
a EASD Mestre Mateo ou a CES de Madrid, 
en teatro do movemento con Gonçalo Guerreiro,
método Stanislavsky con Álvaro Guevara, creación
escénica con Ana Carril e Marta Pazos e indumentaria
e atrezzo xirando co Cirque du Soleil.



FORMACIÓN MANICÓMICOS 2021-22

ONDE: Os curso levaranse a cabo na sede da Asociación Cultural Manicómicos, 
Avda. Concordia 194 baixo, 15009 A Coruña.

CANDO: A partires da última semana de setembro 2021 e ata mediados           
de xuño 2022. Consulta cando comeza cada curso co profe en cuestión, 
pois non todos o fan ao mesmo tempo.

PREZOS: Cobramos unha matrícula única anual de 20€, independentemente da 
idade do alumno, para os gastos do seguro escolar.
Cada curso para adultos ten un prezo de 40€ ao mes. 
Se fas dous sáeche a 35€ cada un. Se fas tres, a 30€ cada un.
Teatro Xuvenil son 35€ ao mes e Pequecómicos 30€. 
Adestramento actoral admite tomar clases soltas a 10€.
Os pagos levaranse a cabo a primeira semana do mes en curso no mesmo local 
co teu profe, a cambio dun recibo, podendo optar a facer domiciliación bancaria 
se vos é máis convinte.

DESCONTOS: Podes obter descontos de 5€ ao mes por cada curso se te asocias 
a Manicómicos. Ademáis, matrícula gratis! Ten moitas vantaxes pertencer a unha 
asociación que leva facendo tantas cousas interesantes dende o 2004. Se queres 
ser un Manicómico ou Manicómica máis pregúntanos e explicámosche os pasos a 
seguir.

INSCRICIÓNS: Podes apuntarte chamando por teléfono ao teu profe e xa che 
explica os pasos a seguir. O máis cómodo é que probes unha clase, e se che 
gosta, xa formalices o proceso na seguinte. Cando decidas quedarte, terás que 
cubrir unha serie de datos persoais, e xa.

PROTOCOLOS: Respeitaremos a normativa vixente en canto á situación 
derivada da Covid-19.

ACTIVIDADES PARALELAS: Aparte da mostra de fin de curso ante o público,
que sempre é todo un momentazo inesquecible, poden xurdir actividades como 
visionado de vídeos temáticos, ensaios ou prácticas, saídas a ver espectáculos 
xuntos, construcción de decorados, vestiario e atrezzo, participación na gala de 
xaneiro ou no Festival de verán… ou o que tí queiras propoñer. 
Non te vas aburrir, e coñeceras xente nova e estupenda. 

www.manicomicos.org

http://www.manicomicos.org/

