ATENEA GARCÍA
Actriz, narradora e creadora teatral.
Atenea García é licenciada en Arte Dramática pola Esad de Galicia.
Durante os anos 2011 e 2012 reside na cidade de Buenos Aires; onde comeza a súa formación en
canto na Universidade Nacional de San Martín. Durante este período traballa como actriz na Compañía Artística del Arco Iris, coa que percorre a provincia de Buenos Aires, achegando o teatro á
infancia.
Tras a súa volta a Galicia pasa a formar parte da Compañía Avoayouja, participando como elenco
en varios dos seus espectáculos todos
eles dirixidos á cativada como; Plof,
historia dun globo e Da pinga e da
folerpa entre outros.
Durante o ano 2014 traballa como
educadora na Casa de familia Maluma, asociación prestadora de servizos
sociais.
No ano 2015, xunto a Nicolás Zamorano, bota a andar a Cía Xarope
Tulú adicada ás artes escénicas para
o público infantil e xuvenil estreando
o seu primeiro espectáculo A miña
primeira viaxe. A compañía conta xa
con varios espectáculos en cartel:
Nómades, De bruídos e miañares e O
Cardume entre outros.
Na actualidade, Atenea compaxina
a súa labor como creadora e actriz
en Xarope Tulú coa súa labor como
narradora oral.

BICHOCAS
Bichocas é un espectáculo dedicado á primeira infancia (0 a 6 anos), onde os obxectos e a palabra
nos fan viaxar a traverso do mundo animal. As protagonistas das nosas historias aprenderán nesta
viaxe a importancia de seren diversas e a posibilidade de compartir coas demais os seus afectos.

OBXECTIVOS
-Estimular a creatividade individual
e colectiva.
-Achegar as artes escénicas a espazos non convencionais.
-Incentivar á observación activa da
cativada espertando deste xeito a
súa sensibilidade.
-Ofrecer propostas escénicas para
aquelas cativas que adquiren o
galego como lingua inicial.
-Fomentar o uso do galego.
-Recoñecer a riqueza léxica do
noso idioma.

DATOS TÉCNICOS
Dirección / Interpretación: Atenea García
Obxectos: Nicolás Zamorano
Idioma: Galego
Duración aproximada: 35 min.
Montaxe: 60 min.
Desmontaxe: 25 min.
Público: De 0 a 6 anos

CONTACTO
Urdime propostas culturais
TLF: 981937424 MBL: 619920335

