Resumo actividades ano 2016
XANEIRO
4 de xaneiro.
-Actuación do Coro Tanxedoira.
Residencia Asistida de Maiores. Oleiros.
FEBREIRO
14 de febreiro.
-Laconada de Entroido.
C. Sociocomunitario Barrio das Flores.

-III Certame de Fotografía Fernando Pombo.

ABRIL
9 de abril.
-Obradoiro “Programas de edición musical”
16 de abril.
-Ensaio do Coro no Monasterio de Bergondo.
23 de abril.
-XXXVIII Festival Aniversario Tanxedoira.
Centro Cívico Os Mallos.
Coro, Teatro e Rondalla Tanxedoira.
Invitados: Coral Polifónica Santo Ángel e
Coral Adayeus.

MAIO
14 de maio.
-Representación da obra ¡Y quién nos manda
hacer teatro! Grupo de Teatro Tanxedoira.
XIX Certame de Teatro Candilejas Don Bosco.
15 de maio.
-Actuación membros de grupos artísticos na
residencia “La Obra de la Señora”.
17 de maio.
-Escenificación da obra ¡Y quién nos manda
hacer teatro! no Centro Social Sagrada Familia,
co programa Hogueras de San Juan.
28 de maio.
-Obradoiro de linguaxe musical.
29 de maio.
-Actuación do Coro Tanxedoira na parroquia
Resurrección do Señor.
XUÑO
4 de xuño.
-Improvisación “Café-Teatro Melandrainas”.
Arteixo.
11 de xuño.
-Teatro “Café-Teatro Melandrainas”. Arteixo.
Pinceladas de las obras:
“La ciudad no es para mi” y “¡Quién nos
manda hacer teatro!”

12 de xuño.
-Comida grupos artísticos. Hotel NH Atlántico.
20 a 23 de xuño.
-Expotanxe. Mostra de traballos de bolillos,
labores e pintura no local social
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23 de xullo.
-Desprazamento ás instalacións do Acuapark de
Cerceda, para desfrutar dun día especial.
SETEMBRO
19 de setembro.
-Comenzo das actividades do curso 2016-2017.

25 de xuño.
-Festival Fin de Curso. Centro Cívico Mesoiro.
Actuación de coro, teatro, baile, guitarras,
urban dance “Melandrainas” e rondalla.

26 de xuño.
-Actuación do Coro Tanxedoira na parroquia
Resurreción do Señor.
XULLO
2 de xullo.
-Celebración da tradicional sardiñada no
Birloque.
3 de xullo.
-Excursión fin de curso pola península do
Barbanza.
10, 24 e 25 de xullo.
-Actuacións grupal na parroquia de Resurreción
do Señor, motivo da celebración de comuñóns.
22 de xullo.
-Pasacalles por Arteixo, con motivo das súas
festas.

24 de setembro.
-Pasabares po la Segunda Fase de Elviña, con
motivo dunha data de festa organizada polos
comerciantes.
OUTUBRO
1 de outubro.
-Comida de comezo do curso no local social

29 de outubro.
- Celebración de cea de asociados e familias na
sede da asociación.
NOVEMBRO
12 de novembro.
-Partido de fútbol mixto, no Polideportivo de
Monelos.
-Celebración do magosto nas instalacións de
Tanxedoira.
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4 de decembro.
-Convocatoria dos novos obradoiros de pandeireta
e abelorios.

14 de novembro.
-Convocatoria do Concurso de Postais do
Nadal.
17 de novembro.
-Actuación do grupo de teatro no Centro
Cívico do Castrillón, representando a obra ¡Y
quién nos manda hacer teatro!

20 de novembro.
-O grupo de teatro actuou en Santaballa
(Vilalba – Lugo), poñendo en escea a obra ¡Y
quién nos manda hacer teatro!
DECEMBRO
3 de decembro.
-Ensaio do coro no Mosteiro de Bergondo.

12 de decembro.
-Actuación do grupo de teatro na Institución
Benéfico social Padre Rubinos.
17 de decembro.
-Festival de Nadal no Centro Cívico de Novo
Mesoiro, con actuación de grupos propios e
invitados.

-Parroquia de Santa María de Oza. O coro e a
rondalla Tanxedoira ofreceron cancións do seu
repertorio no Programa das Festas do Nadal.
18 de decembro.
-Tanxedoira colaborou co seu coro e a súa
rondalla no II Festival a favor de Cáritas de San
Cristovo, na parroquia de San Luis Gonzaga.
23 de decembro.
-Actuación de grupo artístico ante os usuarios do
Centro Santiago Apóstol.
29 de decembro.
-Residencia Asistida de Maiores de Oleiros.
Actuación
de
grupos
artísticos

