


Brinquedos de Nadal é unha programación cultural que terá lugar no MIHL, Museo Interactivo de historia 
natural de Lugo, o 26, 27 e 28 de decembro e o 2, 3 e 4 de xaneiro. A programación contará con 
espectáculos musicais, de monicreques e teatro, así como tamén con un espazo de xogo libre, todo dirixido 
a familias e a crianzas de entre 0 e 6 anos. Cada día contaremos con unha actuación e un espazo de 
xogo. O espazo de xogo estará aberto ao público de 17h a 20h e a proposta escénica será ás 18:30h. 

-Martes 26 ás 18:30h: O Crebanoces, Larraitz Urruzola.
-Mércores 27 ás 18:30h: Vén a conto, Raquel Queizás.
-Xoves 28 ás 18:30h: Letras e Notas, Magín Blanco.

*Espazo de Xogo Libre todos os días de 17h a 20h.

-Martes 2 ás 18:30h: As aventuras de Mamá Cabra, Gloria mosquera
-Mércores 3 ás 18:30h: Estrafalaria, atenea garcía
-Xoves 4 ás 18:30h: Os golfiños e o xigante, Fantoches Baj

*Espazo de Xogo Libre todos os días de 17h a 20h.

Decembro: 

Xaneiro: 

BRINQUEDOS DE NADAL 



-Martes 2 ás 18:30h: As aventuras de Mamá Cabra, Gloria mosquera
-Mércores 3 ás 18:30h: Estrafalaria, atenea garcía
-Xoves 4 ás 18:30h: Os golfiños e o xigante, Fantoches Baj

*Espazo de Xogo Libre todos os días de 17h a 20h.

Esta nova proposta quere ofrecer ás nenas e nenos de 
1 a 6 anos un espazo de xogo diferente, permitíndolles 
desenvolver as súas capacidades imaxinativas, sociais e 
psicomotoras á vez que se divirten xogando. 

Este espazo conta con numerosos xogos de construción 
para todas as idades. Con eles poden dende crear casiñas 
ata elaborar as máis fascinantes e xigantescas estruturas 
empregando sinxelas peciñas de madeira. Deste xeito, @s 
nen@s divírtense á vez que traballan o desenvolvemento 
motor, cognitivo e social. Ata @s máis cativ@s desenvolven 
a súa psicomotricidade por medio de xogos tradicionais 
elaborados con materiais ecolóxicos cheos de texturas e 
cores fascinantes. Os xogos que se reúnen neste espazo 
permiten tanto o xogo autónomo como a participación e 
o disfrute de toda a familia, propiciando unha xornada 
máxica tamén para os adultos. Ademais, o espazo dispón 
tamén da “Casa dos contos”, unha biblioteca infantil com-
posta de libros das editoriais Kalandraka, OQO, Galaxia e 
Embora para regalar historias ás nenas e nenos de todas 
as idades. E unha titiriteca, un teatriño de títeres onde 
as nenas e os nenos poden poñer en práctica as historias 
recollidas dos libros ou da súa propia imaxinación. 

26,27,28 decembro
2,3,4 xaneiro
Espazo de xogo libre



Martes 26 de decembro
O Crebanoces-Larraitz Urruzola

O Crebanoces é un espectáculo para títeres inspirado no conto de Hoffmann e dirixido a público 
familiar no que se emprega a música que creou Tchaikowsky, durante a obra poderemos escoitar 
completa a suite do Crebanoces. O espectáculo está producido para monicreques de mesa con ma-
nipulación mixta (siluetas, bocóns, obxectos e outros). Durante a execución da música hai pantomimas 
dos bonecos, e entre unha e outra parte musical hai escenas con partes faladas dos bonecos e 
narración cara ao público. O padriño Drosselmeier vainos contar a historia do xoguete que acaba 
de traer neste nadal para os seus sobriños Clara e Fran. É un agasallo moi especial, un boneco 
crebanoces que se enfrentará á Raiña dos Ratos e levará a Clara ao mundo dos contos.



Martes 26 de decembro
O Crebanoces-Larraitz Urruzola

Mércores 27 de decembro
Vén a conto-Raquel Queizás

Espectáculo de narración oral con obxectos e monicreques para nenas e nenos a partir de 1 a 6 
anos. Vén a Conto fala sobre a igualdade, integración, o medo a soidade, a vellez, a educación cívica, 
o amor, a amizade, a esperanza. O sol luce sobre un fermoso ceo violeta. A señora Tareixa almorza 
galletas sen présa, mentras lembra unha brincadeira de cando era nena. Aldara prepara a mochila 
cos libros e o medidor de insulina para ir ao cole axiña . Eduardo quedou durmido co libro pegado 
ao couquizo... Comeza o día en vila Conto. Os paxaros libro cantan: “Había unha vez”. Vén a conto 
son Historias para vencer a soidade, para resolver conflitos de forma positiva, para gañar amigos e 
perder inimigos. Todas e todos merecemos unha oportunidade para ser mellores...



Xoves 28 de decembro
Letras e Notas-Magín Blanco

Magín Blanco é o creador de A nena e o grilo (OQO 2011), A nena e o grilo nun barquiño (Fol música 
2013) e outras composicións que forman parte de edicións como María Fumaça (Ed. Galaxia 2012) ou 
Rosalía Pequeniña (Ed. Galaxia 2013). Neste espectáculo interpreta en directo unha selección dos 
temas para público infantil que él mesmo compuxo acompañados dunha narración. O formato desta 
nova proposta será un contacontos musicado que axudará aos nenos e nenas a estimular a súa 
creatividade e curiosidade polas letras e as palabras, pola lingua, polos contos e a música para que 
poidan crear o seu propio universo creativo.



Xoves 28 de decembro
Letras e Notas-Magín Blanco

Mrrtes 2 de xaneiro
As aventuras de Mamá Cabra -Gloria Mosquera

Gloria Mosquera, leva mais de quince anos creando cancións coas que gozar, aprender e cantar coa 
música do grupo Mamá Cabra. Despois de ler o poema do “Timoteo” do libro “Rimas con letras”, 
Gloria emocionada e ilusionada tomou unha decisión, encher o mundo de notas musicais de cores 
vivas con cheiro a campo verde, de sons máxicos que darán vida a historias máxicas, como a da 
cabritiña que se convertiría en Mamá, a nosa Mamá Cabra. Nesta ocasión Gloria, coa axuda dun 
músico, cantará para os nenos e nenas unha selección de cancións publicadas ao longo do tempo e 
que xa contan con moitos e moitas seareir@s.  



mércores 3 de xaneiro
Estrafalaria-Atenea García

Estrafalaria conta a historia de varias mulleres ás que lles acontecen sucesos extraordinarios. 
A fantasía permítenos poñer en valor a diferenza que existe entre as persoas, concebíndoa como 
algo positivo. Este espectáculo axuda aos neos e ás nenas a comprender a diversidade como algo 
enriquecedor. Alicia collera por costume, escorregar por calqueira buraco, sen importarlle o pro-
fundo, escuro ou sinuoso que fose. A Carlota, deráselle por escoller o seu camiño i embarcarse en 
aventuras emocionantes que nada tiñan que ver coas dunha princesa. A avoa e papá dicían que 
as miñas amigas eran estrañas. Mais eu sempre pensei que iso de ser estraña é moi relativo. Que 
dis, apetéceche escoitar as nosas rarezas?



mércores 3 de xaneiro
Estrafalaria-Atenea García

xoves 4 de xaneiro
Os Golfiños e o xigante -Fantoches Baj

Na década pasada Bao Si Shun foi considerado polo Récord Guiness o home máis alto do planeta 
pero a verdadeira sona chegaríalle o día que conseguiu extraer, grazas ao seu longuísimo brazo, 
dúas boias de piscina do esófago dos golfiños, salvándoos así dunha morte certa. A noticia, publicada 
en todos os xornais do mundo, chamaba a atención, non tanto por ter salvado os golfiños, que 
tamén, senón porque amosaba dun xeito moi gráfico a necesidade de aceptar cada un de nos a 
súa diferenza e de ser aceptados como somos. Baseada neste feito real Os golfiños e o xigante é 
unha fábula contada con sombras chinesas a modo de “road movie”.
Inacio Vilariño é o autor e director desta obra ademais de actor e manipulador xunto con Luís 
Javier Iglesias Rodríguez (Luchi), Larraitz Urruzola. A música é obra de Benxamín Otero. 

xoves 4 de xaneiro
Os golfiños e o xigante
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