Programa de Actividades
Todos os xoves de Maio | Biblioteca
Municipal (O Porriño)
“Como cans e gatos”
> 7 maio “Unha historia verdadeira”, D. Lynch
> 14 maio “Propiedade privada”, J. Lafosse
> 28 maio “A longa viaxe”, I. Ferrokhi

Mércores,20 de maio | Baixo do Moncho
(Cans)
21:00 h. “Día dos Veciños”
> Presentación do Especial Festival de Cans
Revista Kalaikia
> Estrea do docu “A estrada de Cans” de Juanma Lodo
> Actuación de Pancho Álvarez
Recupera o cantar de cego que circulou nos anos 50
sobre o tráxico accidente que tivo lugar en Cans. Unha
peza especial que se recupera para a ocasión, con
debuxos do deseñador e debuxante Juancho Castaño.
Presentación do seu último disco “Sólidos galicianos”
> Retransmisión por Internet de toda a xornada
inaugural do festival, coa produtora Pai Música.
> Serán dos veciños
Coa actuación dos veciños de Cans, que ensaiarán
temas específicas para a ocasión, e coa sorpresa de
espontáneos.

Xoves, 21 de Maio
20:00 h. Desfile de chimpíns do Parque Infantil ó Círculo
con actores e equipo técnico da película.
20:30 h. Proxeccion do filme: “A noite que deixou de chover”
de Alfonso Zarauza (filme aínda non estreado)
Coa presenza dos actores protagonistas e equipo técnico.
Círculo Recreativo Cultural (O Porriño)
23:00 h. Bar Tubulart
Inauguración da “Can Parede” (Parede de entrada do Bar
Tubulart)
23:30 h. Dalleoplai
Artistas presentan os seus clips que se estrearán antes do
concurso
Uxía (realizado por Mario Iglesias),
César Strawberri (Def con Dos)
Nicolás Pastoriza (realizado por Marta Abalde)
Concurso de Videoclips
Presentado por Luis Pardo (Programa Banda Curta-TVG)
00:30 h. Sesión musical con Chema Rey dj
do programa “El Bulevar”, de Radio 3
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Venres, 22 de Maio | Baixo do Moncho
(Cans)
16:30 h. Curtas de Shoot- Me Film Festival de Holanda
17:30 h. Curtas do Festivalito de La Palma
18:30 h. Fillos de Cans (directores que pasaron noutras
edicións polo festival mostran os traballos actuais que
están a facer)
“Crebinsky” de Quique Otero
“18 comidas” Jorge Coira
“O Apóstolo” de Fernando Cortizo
“Clangor”, o documental de Pablo Iglesias
“Relatos” de Mario Iglesias
19:30 h. Estrea da curtametraxe “Sonata para un
dueto”, dirixida por Javier Ruiz, con Manuel Manquiña e
Berta Ojea. Coa presenza do director e actores.

Torreiro (Cans)
22:00 h. Inicio “Noite de Estrea”, Making Off Cans´08
22:30 h. Entrega Premios Videoclips (do xurado e do público)
22:45 h. Estrea Proxecto “CANS 303”
Proxección de “Houston” de Jorge Saavedra,
Coa presenza do director, dos actores participantes Xavier
Deive, Xosé Barato e os actores de Cans, Diana González e
Raúl Rodríguez.
23:00 h. Presentación da Serie de TVG “Última Hora”, de
Zopilote, e dirixida por Alfonso Zarauza,coa presenza dos
actores protagonistas. As primeiras secuencias da serie serán
gravadas en Cans.
23:15 h. Presentación de “Querida Gina”, dirixido por Susana
Sotelo. Documental baseado en feitos reais acontecidos en
Cans.

20:00 h. Presentación Curta de Rubén Coca, “A nena
que tiña unha soa orella”, coa presenza do director, da
escritora Lucía Etxebarría, autora do relato e do
debuxante e deseñador Víctor Coyote.

23:30 h. Entrega Chimpíns de Prata a Camila Bossa (actriz e
gran difusora do festival) e a Silvino González Bacelo
(carpinteiro das pantallas e condutor de chimpín)

20:30 h. Descanso

Entrega PREMIO PEDIGREE ó director Xavier Villaverde
Homenaxeado este ano no Festival de Cans.

21:30 h. Arranca procesión de chimpíns ata o torreiro.
Coa presenza implacable dos Treboeiros de Muimenta,
a última xeración de treboeiros do Baixo Miño.

00:00 h. Teté Delgado y Los Ciclones
Estrea mundial do novo grupo de Teté Delgado. Rockabillie
feito con paixón.
01:00 h. Kiko Veneno
Un grande da música chega a Cans co seu novo disco e cos
seus éxitos de toda a vida.
02:00 h. Sesión DiscoChimpín: DJ Lagartija, no torreiro de
Cans.

Sábado, 23 de Maio
10:00 h. Rota de sendeirismo guiada: A Rota da auga
(saída desde a Igreza de Cans)
11:00 h. Jalpón friki; “Dalleoplai”. Selección de pezas
realizadas polo director Manuel Martín Cuenca, que
este ano estará nos coloquios na leira. Coa presenza
do director.
12:00 h. Coloquio na leira: Manuel Martín Cuenca
Presentado por Antonio Durán “Morris”

19:00 h. Descanso no Torreiro
19:30 h. Actuación A Tuna Rastafari
Ska e Rancheiras desde O Morrazo.
20:30 h. Reinicio das proxeccións
23:00 h. Fin das proxeccións
Cé Orquestra Pantasma, ameniza a entrega de premios.
00:00 h. Entrega de premios

13:00 h. Sesión Vermouth coa Banda de Música, temas
especiais de cinema compostos para a ocasión.
Pasarrúas desde o Bar Fortes ata o Torreiro, onde
actuarán.

00:30 h. Actuación Lamatumbá
Os Reis indiscutibles da festa

14:00 h. Descanso para xantar.

Martes, 26 de Maio

15:30 h. Procesión de chimpibuses
Amenizado por Os Veraneantes

02:00 h. Sesión DiscoChimpín : Dj Lagartija

22.00h Proxección das curtas gañadoras do Festival
no Bar Liceum

16:00 h. Chegada ó torreiro de Cans
16:30 h. Arrancan os chimpibuses, inicio das
proxeccións.
17:00 h. Inicio das proxeccións Jalpón Friki e Sala
Multiusos. (Proxeccións cada hora)
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