
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……….…………………….… 

A crueldade do sultán, a intelixencia de Sherezade, a pillería de Aladín, a aventura de 

Alibabá... todo tornará nun xogo no noso maxín dende o momento no que as 

personaxes chegan nun carromato procedente das antigas historias de Bagdad.  

Veñen subidos en zancos e con aspecto de xenios anunciando unha historia máxica da 

lonxana Persia e precisan da participación activa do público para que xunto cos 

despistes e a improvisación propia dos Ghazafelhos a posta en escea sexa inolvidable. 

Collendo como pretexto a historia das mil e unha noites e nun ambiente máxico no 

que non faltará o incenso, as teas e un contador de historias capaz de transportarnos á 

antiga Persia, poremos en escena tres dos relatos máis coñecidos deste recopilatorio 

de contos do medio oriente.  

Achegaremos ao espectador a unha obra literaria tan importante como é As mil e unha 

noites provocando unha reflexión: os nenos e nenas medran intelectualmente cando 

son capaces de argumentar as súas decisións. 

Tres actores do lonxano oriente veñen a contar a historia de Sherezade e de cómo a o 

seu inxenio logrou cautivar a un dos Sultáns máis despiadados de toda Persia. As  mil e 

unha Noites!! 

 

 

 

É  unha compañía nada na comarca de Ferrolterra no ano 

2006 e creada por Montse Piñón e PepabloPatinho.  

Centrándose no traballo de títeres, animación e teatro 

actoral  especialízanse na realización de obras teatrais para 

público familiar. Na su andaina como compañía realizan 

contacontos, mímica, títeres,...e talleres de teatro para 

grupos infantís e de adultos. Adoptando ideas como as de 

Michael Ende en Momo de “escoitar aos demais...”ou 

AntoineSaintExupéry, “O esencial é invisible aos ollos....”e 

intentando contar historias sinxelas e profundas como 

Charles Chaplin, 

Ghazafelhos soña con evocar nas súas historias ás grandes 

xenialidades que entenderon o mais efímero da vida: a 

infancia 

Repertorio Ghazafelhos: 
Frankensteit| Contos mariñeiros | Contos para escagarriñarse| Nana para un Soldado | BonAppetit 



……….…………………….… 

A compañía de teatro Ghazafelhos presenta o súa última proposta de teatro de rúa con 

formato adaptable para interiores.  

Ficha Artística: 
Dramaturxia e Dirección: Pepablo Patinho 

Escenografía: Ghazafelhos 

Vestiario e caracterización: Ghazafelhos 

Efectos son: Jorge Casas 

Deseño gráfico: Jorge Casas 

Música: Ghazafelhos 

Elenco: Montse Piñón, Jorge Casas, Pepablo Patinho 

  

Ficha técnica: 
Ancho: 8m 

Alto: 4m 

Fondo: 5m 

Son: 220v.1000w 

Iluminación: luz xeral 

Duración: 60m. 

Montaxe: 2h 

Desmontaxe: 1,5h 

Público Familiar – Recomendada +5 anos 

 

Contratación…….……………………………....…... 
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