
Sinopse
Tres compañeiros de piso orbitan compartindo espazo e soidade. A enerxía que conteñen no seu 

interior marcará os seus destinos.  As cousas máis simples, as veces son as máis difíciles de 

conseguir, os nosos esforzos pérdense na noite como o refulxir dun lucecú que titila até 

esmorecer, cando non acada a resposta buscada.

A órbita do lucecú explora as relacións humanas nunha viaxe curiosa e divertida a través de 

Marte, Nikola Tesla e os lucecús. 
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- a órbita do lucecú -

lucecús teatro



Ficha

a r
t í s
t i
c a

Dramaturxia: Lucecús Teatro baixo a coordinación de Santiago Cortegoso.

Dirección:..Santiago Cortegoso e Marián Bañobre.

Reparto:..anxo Manoel, Isa Herrero, Rubén Pérez.

Producción:....................................Lucecús Teatro.

Vestiario:....................................Marian Bañobre.

Fotografía:....................Brian Rodríguez Cortiñas.

Deseño Gráfico:...................................Jorge Alba.

Espazo sonoro:...........................................Panume.

Duración aproximada:--------------1 h. e 15 min.



Para a realización deste proxecto teatral, 

a compañía apostou por un intenso 

traballo de documentación partindo de 

dous temas: a sociedade tecnolóxica e os 

novos xeitos de comunicarse. O proceso foinos 

levando a tres ideas que orbitaban ao redor 

noso: os lucecús, Nikola Tesla e o planeta 

vermello. Logo dese traballo de documentación, 

pasamos á exploración de diferentes situacións 

dos personaxes con moito xogo e improvisación, 

que fixo que esa idea inicial evolucionara 

cara outras temáticas como a soidade, o 

amor, a procura, a reafirmación persoal, 

até conseguir un texto e un espectáculo 

vivos, actuais e cheos de enerxía.

Proceso
creativo



Compañía
Lucecús Teatro nace da confluencia 

de varios proxectos artísticos. Logo 

de moitos anos de traballo en 

diferentes colectivos teatrais de 

Lugo, tres vagalumes decidimos 

xuntarnos e dar un paso adiante coa 

máxima ilusión do mundo. Tres 

lucecús chamados Anxo Manoel, Isa 

Herrero e Rubén Pérez que teñen 

percorrido os escenarios de Galicia 

da man de grupos como Achádego, 

Palimoco ou Microefectos Dramatúrxicos. 

A compañía acaba de nacer pero xa 

son moitas as actuacións que levamos 

ás nosas costas, esperando ansiosos 

que o número se multiplique.

Comezamos este proxecto da man 

dos compañeiros de Ibuprofeno Teatro, 

que dirixirán este primeiro espectáculo 

que ogallá sirva para alumarnos 

polos camiños do mundo. 



Distribución

L u c e c ú s  T e at r o
Tel. 620 782 381 - 667 096 124
lucecusteatro@gmail.com
Proximamente páxina web. 

Necesidades técnicas
Ancho óptimo: 6 m. (adaptable) / Fondo óptimo: 4 m. (adaptable) / Altura óptima: 4 m.


