
 

SAÍDA CULTURAL 1º E 2º PRIMARIA 

1º TRIMESTRE 

 

 
 

Estimadas familias, 

Como ben saben unha das saídas culturais deste curso dos rapaces de 1º e 2º de Primaria é pola zona da 

Mariña. 

 

Presentóusenos unha oportunidade única e moi novidosa á que podemos asistir: O MUSICAL NAVILAND. 

Unha actividade deste tipo non é doado atopala na nosa zona, así que aproveitando a saída Cultural 

pareceunos moi axeitado poder disfrutar dela. 

Sabemos que estes últimos días presentouse  o evento en Madrid e foi un auténtico éxito. 

 Pasamos a resumirlles un pouco as características deste acto: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

“NAVILAND, é o primeiro musical da historia baseado nos Reis Magos. Un evento global cuxo obxectivo é 

tanto divertir ao público como cumprir un labor social e familiar que vai máis aló da simple representación 

teatral. 

Con música orixinal de panxoliñas adaptadas á trama e unha temática do Nadal que cala profundamente 

na sensibilidade dos nenos, os personaxes da obra transmiten 3 mensaxes claras: 

 lembrar que existen nenos en situación desfavorable 

 que Mony, nosa protagonista, ten de todo e por iso non quere escribir este ano a súa carta 

aos reis pero descobre que lle falta o máis importante, pasar máis tempo coa súa familia. 

 e unha terceira mensaxe que nos descubrirá o Galo Rockeiro, Gastón, non hai mellor 

agasallo para os maiores que o respecto. 

Para cumprir os nosos obxectivos solidarios, contamos co patrocinio da FUNDACIÓN CRECER XOGANDO E 

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA para distribuír durante a xira os agasallos solidarios da devandita campaña, 

cuxa recadación vai destinada a nenos en situación de  pobreza e con A FUNDACIÓN XOGA E 

RECICLA que nos cede todo os xoguetes que estarán no escenario durante as funcións. Máis de 15 metros 

cúbicos de xoguetes que a PRODUTORA SKETCH EVENTOS doará ao final de a xira, o día 5 de xaneiro de 

2019, a unha ONG nacional que loite contra a pobreza infantil. 

Ademais, a produtora doará 10 entradas para nenos con síndrome de Down en todos os espazos onde 

xestione o despacho de billetes. 



E unha última novidade! Creamos por primeira vez na historia do teatro, unha APP gratuíta en liña de 

NAVILAND, O LUGAR ONDE VIVEN Os REIS MEIGOS, na que, mediante un sinxelo menú, os nenos 

poderán atopar xogos educativos e sinxelos cos personaxes do musical e os maiores, un menú de acceso 

á web dos nosos patrocinadores e acceso á venda en liña de entradas. 

Únete  ao noso innovador proxecto de mans dos PERSONAXES MÁIS MÁXICOS QUE EXISTEN! 

IDADE RECOMENDADA: de 3 a 10 anos 

FUNCIÓN: 10:30 h  

DÍA: 3 de decembro 

ESPAZO: CASA DA CULTURA DE BURELA 

PREZO ENTRADA: 9 € (IVE incluído) 

 

Na obra participa un elenco de 9 artistas en directo cunha escenografía de 7 

metros de altura e unha montaxe espectacular e participativa no que os nenos 

poderán gozar e saudar aos Reis Magos. Un espectáculo á altura dos mellores 

musicais pero cun prezo alcanzable adaptado a campaña escolar. 

Podes consultar o seguinte link para obter máis información: www.reyesmagos.net” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Así pois a saída será o luns 3 de decembro. 

Sairemos e regresaremos en horario escolar. 

Os usuarios do comedor poden pedir o bocadillo cando entreguen a autorización cos cartos. 

Todos virán co chándal 

O prezo é de 15€ ( 9 para a entrada e 6 para o bus) 

Hai que traer a autorización e mailos cartos a máis tardar o xoves 29 de novembro. 

Xa lles enviamos a autorización en papel polos nenos. 

 

Agardando sexa do seu agrado esta iniciativa, enviámoslles un atento saúdo 

TITORES 1º E 2º PRIMARIA 

 


