
Boletín4 do 3º Pé
1. Nace “Femme Fatale”. Unha compañía “perralleira, fulera e moi cabaretesca”.
2. Chegan as “Noites de Cabaré Dublinés”
3. Actualización da web terceirope.com
4. Presentación do libro “A Fábrica de Perillo. 1905-2005”

1) Nace “Femme Fatale”. Unha compañía “perralleira, fulera e moi cabaretesca”. 

O día 8 de marzo... día da muller traballadora pasará á historia a partir do ano 2006 como o día da
muller fatal, porque nese mesmo día constituíase no local do 3º Pé a "Compañía Femme fatale; unha
compañía perralleira, fulera e moi cabaretesca"

Un novo proxecto para aglutinar á xente que participou no I Festival Galego de Cabaré cercana ao
Andar Criativo, á xente do obradoiro de teatro do propio Andar e a demais personaxes que pululan por
aí.

As nosas liñas de traballo serán 3:

- espectáculos de café-cabaré
- preparación dunha canteira de artistas para o seguinte festival galego de Cabaré e demais proxectos
que vaian saíndo
-  preparación  dunha  "guarnición"  consistente  e  sabrosa  para  actuacións  de  artistas  que  sexan
contratados dende o Andar Criativo

2) Chegan as “Noites de Cabaré Dublinés”

Nen o francés nen o alemán... a nova capital do Cabaré galego está en Dublín... mais non na cidade
de Dublín, senon no Café Dublín de A Coruña.

Si... amigas... porque vimos de negociar con Lito, o dono do local as "Noites de Cabaré dublinés".

A compañía "Femme Fatale" nace así cun proxecto concreto enriba da mesa... a de convertir o pub
Dublín nun pequeno Cabaré unha vez ao mes... dende finais de abril en adiante e a concretar se en
martes ou mércores.

Un espacio polo que veredes pasar a grandes artistas xa de sobra coñecidas como “La Mercedes



Peón del  Puerto  Rico”;  “Carmen  Mirinda”;  “Lily  Pampín”,  “As  Super  Preñadas”  ou o  programa de
televisión “Desde el trullo para el Mundo” con invitad@s como Xoselito, Xurxa, Maradonna, Cate Moss
ou Gloria Trepy!!!!  

3) Actualización da web terceirope.com

Visitade a nosa páxina e poderedes ver como pouco a pouco se vai actualizando con novas que vós
mesmas poderedes colgar... 
É  un  proceso  lento...  unha  obra  de  enxeñería  que  lle  está  a  levar  sudor  e  lágrimas  ao  noso
webmaster... o amigo Nilo.
Ánimo, meu!

4) Presentación do libro “A Fábrica de Perillo. 1905-2005”

O vindeiro venres 24 de marzo terá lugar no Auditorio da nova Fábrica de Oleiros a presentación do
libro de Sabela Figueira Tenreiro “A Fábrica de Perillo. 1905-2005”

Trátase dun dos “Cadernos de estudios oleirenses” nos que a súa autora fai un percorrido pola historia
deste  interesante  caso,  no  que  a  arquitectura  e  o  patrimonio  industrial  foi  rehabilitado  para  usos
sociais e culturais.

Na presentación do libro,  con prólogo de Felipe Senén intervirán,  ademais  deste a propia autora,
Sabela  Figueira  Tenreiro;  o  alcade  do  Concello,  Ángel  García  Seoane  e  o  concelleiro  de
Normalización Lingüística, Antón Tenreiro.

O acto contará ademais coa proxección dun documental sobre a Fábrica elaborado por Mr Misto e
cunha actuación en directo de Nelson Quinteiro, quen interpretará unha peza recollida no libro e que
ilustra as condicións de vida nas conserveiras a principios de século.

Non o perdan!


