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30 e 31 de Outubro 

Sábado 31 de outubro
ACTIVIDADES: entrada gratuita 
3 DOCUMENTAIS + 2 EXPOSICIÓNS: FOTOGRAFÍA E PINTURA, 
2 OBRADOIROS: CÓMIC E GRAFFITTI + 1 ÁREA DE DESCANSO, 
DANZA TEATRO + 1 MESA RENDONDA E 3 DEBATES
CONCERTOS: 5€
ELANOR + SCANDAL 

entrada anticipada: 15€ - billeteira: 18€
FANGORIA + FRANC3S
Venres 30 de outubro

EXPOCoruña

Organiza:

Patrocina:

Concello da Coruña
Concellaría de Igualdade
e Participación Cidadá

SEVIGNY + SILVIA PENIDE + ANNI B. SWEET



30 DE OUTUBRO 
Apertura de portas: 21:30 horas
FANGORIA + Franc3s. Hall de entrada
Pioneiros en España do electropop, representa a vangarda da música nacional. 
Compartirán escenario có trío pop-punk despeiteado Franc3s.

31 DE OUTUBRO
DOCUMENTAIS. Proxección: Auditorio 
(Ao termo de cada un deles celebrarase un encontro entre o público e os realizadores)
16:30 horas. “Plan Rosebud 2: Convocando ás pantasmas” de Maria Ruído: o 
termo máis famoso de Ciudadano Kane contextualiza este documental sobre a memoria 
histórica.
18:45 horas. “Irene, a porteira” de Óscar Losada: a historia dunha muller que entre 
os anos 20 e 30 destacou na Coruña por ser porteira de fútbol en equipos de homes.
19:45 horas. “Proxecto Malawi” de Liló Producións: dous cooperantes galegos 
facen un percorrido polo país africano no que reflicten súa extrema beleza e cultura, 
xunto a problemas como a malaria.

DANZA-TEATRO. Adro central
19:00 – 19:30 horas. Asociación Nosotras Intramuros: Chicass10. A experiencia de 
19 mulleres actualmente na prisión de Teixeiro que deciden crear un espectáculo 
multidisciplinar representando en escena ás súas experiencias e ilusións.

EXPOSICIÓNS. Adro central
17:00 – 21:00 horas. Fotografía: “Resetea: cambia o teu rol” de Pequena 
Suricata. Dezaoito imaxes de mulleres e homes relevantes da cidade cambiando os 
roles aos que se ten asociado cada xénero.
17:00 – 21:00 horas. Pintura: “Ciencia Ex-Aequo” de Margarita Cimadevila. 
Ciencia e Arte se mesturan e entrelazan en distintas series que teñen un carácter 
artístico, divulgativo e didáctico.

OBRADOIROS. Adro central
17:30 – 19:00 horas. Cómic: a cargo de Emma Ríos, artista coruñesa que traballa para 
a prestixiosa editorial internacional Marvel.
19:30 – 21:30 horas. Graffitti: a artista NADA (Iria Fafián Alonso) realizará en 
directo unha obra e, ao mesmo tempo, desenvolverá un obradoiro onde o público 
asistente poderá realizar outra obra –mural.

MESA REDONDA de artistas có publico. 19:30 – 21:00 horas. Adro central

CONCERTOS 
Apertura de portas: 21:30 horas
Sevigny: aporta unha voz refrescante e diferente no panorama independente galego. 
Silvia Penide: a súa proposta basease na sinceridade, na proximidade e na dulzura.
Anni B. Sweet: esta malagueña é a musa actual da música independente española. 
Ademais participarán os grupos locais Elanor e Scandal.


