
 

Moitas veces a terceira idade pensa
que o seu telón xa está pechado.

Nós cremos que a través do teatro
todas podemos volver a reconectar
coa nosa nena interior. Atreverse a

xogar, a crear, a soñar, a non
xulgar o erro e a sentirse en

comunidade.

 

POR QUE UN TALLER
TEATRAL?

Para traballar unha atención máis
cercana é interesante traballar

con grupos reducidos,. 
Será máis doado afondar nas

súas propias inquedanzas,
experiencias, adaptándonos así
ás necesidades de cada grupo. 
Cuestionar, para logo construír.

 

 

DIRIXIDO Á TERCEIRA
IDADE

 

TEATRO 
A MAIORES

"Canta, ri, baila, chora e vive
intensamente cada momento da

túa vida...Antes de que o telón
baixe e a peza remate sen
aplausos." Charles Chaplin.

Con estes talleres xeramos un espazo
onde cada un dos participantes poida

contar as súas historias libremente,
onde poida ter voz e onde sentirse

escoitados. Onde ser eles e elas
mesmas. 

Un taller onde potenciar a parte
emocional e sensorial de cada unha
das participantes, sen olvidarnos da

diversión.
.
 

 
XUSTIFICACIÓN

 



AMORODIO TEATRO é unha compañía
nada no 2021. Constituída por catro
integrantes formadas en Interpretación
actoral na Escola Superior de Arte
Dramática de Galicia (ESADg): Alba
Nogueira, Carmen Facorro, Javier
Castiñeira e Raquel Velasco. 
Grazas a nosa formación en pedagoxía
teatral e ocio e tempo libre ,
pretendemos unir os dous mundos que
nos apaixonan: a educación e o teatro. 
Por iso, creamos este taller teatral onde
seremos as encargadas da formación,
creación, coordinación, supervisión e
xestión do proxecto. 

QUEN SOMOS?

Desenvolver a súa imaxinación,
memoria, atención e creatividade.
Fomentar e recuperar os elementos
culturais que posúen as persoas
maiores.
Desinhibición en público: fortalecer a
seguridade consigo mesmo/a sen
ningún tipo de prexuízo.
Incentivar o traballo en equipo e as
relacións sociais.
Accionar e reaccionar a estímulos
diferentes.
Potenciar a percepción, expresión e
comunicación.

OS NOSOS
OBXECTIVOS
SON...

@amorodioteatro
INSTAGRAM

@amorodioteatro
FACEBOOK

amorodioteatro.com
PÁXINA WEB

666 129 454 (CARMEN)
CONTACTO


