
FESTA DO APEGO DO CONCELLO DE AMES
19 DE XUÑO DE 2021

Persoas que solicitan inscrición:

Nome e apelidos das persoas adultas: 

Nome e idade das crianzas:

Teléfono de contacto:

Actividades para as que solicitan inscrición (marcar cun X no último cadro)

DATA HORA / LUGAR ACTIVIDADE PÚBLICO INSCRICIÓN

SÁBADO
19/06/21

11:00 
Xardín do Pazo 
da Peregrina

Derriba da lúa
Vero Rilo & Sonsoles Penadique
Narración oral e música para arrolar, 
cantar, xogar e medrar libres coma 
paxaros

0-3 anos

12.00
Xardín do Pazo 
da Peregrina

As Armadanzas
Montse Rivera e Mercedes Prieto
Baile, animación e contos para mover os 
corpos e a imaxinación sen saír do asento

Público 
familiar

13.00
Carballeira do 
Pazo da 
Peregrina

Outra vez!
Vero Rilo
Unha selección de pequenas alegrías. 
Unha escolma de contos de aquí e de alá 
para contar sen parar

A partir de 
3 anos

17:00
Xardín do Pazo 
da Peregrina

Canta música
Pablo Díaz e Olga Kirk
Concerto participativo que mestura 
música tradicional coas cancións máis 
modernas de Pablo Díaz

Público 
familiar

18.30
Carballeira do 
Pazo da 
Peregrina

Estrazalonia
O Baul da tía Tola
Teatro para estimular os sentidos 
viaxando a través das emocións, das 
sensacións, da sorpresa e da ilusión

1-6 anos

20.00
Xardín do Pazo 
da Peregrina

Concerto de Uxía Lambona e a Banda 
Molona
“Desconcerto” cheo de bailes, xogos, 
coreografías e algunha que outra 
sorpresa!

Público 
familiar

Normas de seguridade de obrigado cumprimento:
1. Usar xel desinfectante ao entrar e ao saír en cada unha das actividades
2. Uso de máscara obrigatorio para todas as persoas maiores de 6 anos e recomendado para as 

crianzas a partir de 3 anos
3. Respectar o espazo que lle asigne a cada familia o persoal da organización

*Deberase chegar ao espazo 10 minutos antes do comezo da actividade para poder acomodarse e 
comezar coa máxima puntualidade.
**As persoas con praza reservada que non poidan asistir deberán avisar coa máxima antelación 
posible para reasignar as prazas ás persoas en listaxe de agarda.


