
Ghazafelhos é unha compañía de
teatro nada en Ferrolterra no ano
2006 

Centrándose no traballo de monicre-
ques, animación e teatro, especia-
lízanse na realización de obras Tea-
trais para público familiar.

Na súa andaina como compa-
ñía, realizan contacontos,
monicreques, mímica… e
obradoiros de teatro para
nen@s e adult@s.

Adoptando a ideas como as de
Michael Ende en Momo de
“escoitar aos demais” ou

Antoine Sain-Exupéry; “O esen-

cial é invisible aos ollos…” e
procurando contar historias sim-

ples e profundas como Charles
Chaplin, Ghazafelhos soña con

evocar nas súas historias
as grandes xeniali-

dades que entende-
ron o máis efémero da
nosa vida: A infancia.

www.ghazafelhos.es • pepablo.patinho@gmail.com • tlf 606940331

Contratación e contacto
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Por qué
Frankenstein? 
Frankenstein é un clásico dentro da
literatura, o cine, o teatro e os
musicais. Pensamos que é unha
obra que sempre está vixente para
unha reposición e máis para público
familiar xa que, as veces, é
complicado expoñer a monstruosi-
dade a que pode chegar o ser
humano por acadar a perfección. 

Tratamento da Obra
O fío conductor é a investigación de dous científicos sobre a existencia
ou non de Frankenstein. Perdios nunha tormenta, atopan o suposto cas-
telo de Frankenstein e cólanse dentro onde se atopan cunha éstrana per-

sonaxe chepuda... Igor. 

Cunhaimpresionante escenogra-
fía, grandes efectos de tremoia, o
público mergullase durante case
80 minutos nunha aventura que
ten pinceladas de cine negro e
debuxos animados. 

Que pode agocharse
nun perdido castelo
nas montañas...? 

Quizais algo que non
quere ser descuberto...

Ou quizais algo que
espera a que o
descubran... 

Frankenstein, treme o
misterio... 

Ficha artística
Elenco Montse Piñón,

Jorge Casas,
Pepablo Patinho

Pianista Miguel Pita 

Deseño Luces Ana Díaz 

Pintura Leandro Lamas 

Idea orixinal e escenografía Ghazafelhos

Apoio Técnico TEDAGA

Vestiario e Maquillaxe Montse Piñón 

Deseño son Jorge Casas 

Texto e dirección Pepablo Patinho 

Ficha técnica
Escenario Alto 6mts

Ancho 8mts
Fondo7mts

Potencia luz e son  17kw 
Duración  80m. 
Público Familiar Iso pasoulle a Victor Frankenstein e

nos pasa a todas as persoas que
non nos queremos como somos. 
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