
Canta música
Pablo Díaz e Olga Kirk
17:00 h | Público familiar
Concerto participativo que mestura música 
tradicional coas cancións máis modernas de 
Pablo Díaz.

Estrazalonia
O Baul da tía Tola
18:30 h | 1-6 anos
Teatro para estimular os sentidos viaxando a 
través das emocións, das sensacións, da 
sorpresa e da ilusión.

Uxía Lambona e a Banda Molona
20:00 h | Público familiar
“Desconcerto” cheo de bailes, xogos,      
coreografías e algunha que outra sorpresa!

Pazo da Peregrina de Bertamiráns
Sábado 19 de XUÑO

Derriba da lúa
Vero Rilo & Sonsoles Penadique
11:00 h | 0-3 anos
Narración oral e música para arrolar, cantar, 
xogar e medrar libres coma paxaros.

As Armadanzas
Montse Rivera e Mercedes Prieto
12:00 h | Público familiar
Baile, animación e contos para mover os 
corpos e a imaxinación sen saír do asento.

Outra vez!
Vero Rilo
13:00 h | A partir de 3 anos
Unha selección de pequenas alegrías. Unha 
escolma de contos de aquí e de alá para 
contar sen parar.

ACTIVIDADES PERMANENTES
11 - 14 e 17 - 20 h | Patio do Pazo da Peregrina

Espazo Apego
Información sobre o programa Apego e os 
recursos que pon ao dispor das familias.

Espazo Recursos
Ampla mostra de recursos para facilitar a 
crianza en galego (contos, música, xogos...) 
e asesoramento ás persoas interesadas.

Espazo de xogos 
Xogos de mesa en galego para todas as 
idades deseñados e creados por Brazolinda.

Colaboran as librerías Lenda, Máinomen, O Tinteiro 
e Nenos Nais cun desconto do 10% en materiais 
infantís en galego durante toda a xornada. 

INSCRICIÓN do 9 ao 16 de xuño enviando un correo a normalizacion@concellodeames.gal cos seguintes datos: actividade/s ás que 
queredes asistir, nome e apelidos das persoas solicitantes, idade das crianzas e teléfono de contacto
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