ACTIVIDADES

- 26 xaneiro
Inauguración dos terceiros encontros. Presentación da
programación, da publicación “Banda Desexada nº2” e
do cartel gañador.

OBRADOIROS:

- 16 e 23 febreiro (16:30 a 18:00)
Obradoiro de creación de bonecos a cargo de Luis
Ramilo.
- 25 (18:30 a 20:30) e 26 febreiro (10:00 a 13:00)
Obradoiro de guión de banda deseñada impartido por
Kike Benlloch.

CONCURSO DE CREACIÓN DE BANDA DESEÑADA
Convocatoria do terceiro concurso de creación de
banda deseñada. As bases poden consultarse no blogue
dos encontros. O prazo de presentación dos traballos
remata o 1 de abril.

PROXECCIÓNS

- 9 febreiro (16:30)
“Número 9” de Shane Acker.
- 2 marzo (16:30)
“El libro de Kells” de Tomm Moore e Nora Twomey.
- 6 abril (16:30)
“Scott Pillgrim contra el mundo” de Edgar Wright.
Proxeccións permanentes de curtas de animación

PERFORMANCE

-5 abril (10:30)
Cómic sonoro dirixido polo Departamento de Artes do
Monte Castelo e realizado polo seu alumnado.

EXPOSICIÓNS

- A presenza da muller no cómic.
- Carteis presentados para anunciar os terceiros encontros.
- Atrapados nas viñetas.
- Fondos de banda deseñada da nosa biblioteca.

CLAUSURA

- 12 abril (12:00 a 14:00)
Charla coloquio a cargo de Dani Montero e entrega
dos premios do concurso de creación.

RECENSIÓNS
Kike Benlloch
Un dos máis prolíficos guionistas de Galicia, é autor
de seis álbumes de cómic e numerosas historias
breves. Iniciouse profesionalmente con "Nieve Negra"
(Factoría de Ideas, 1999), miniserie de dous números
feita con Adrián López e Jano. Foi membro do
colectivo Polaqia desde a súa fundación. Guionista
do álbum "Freda" debuxado por Alberto Vázquez,
"Dámsmitt" con deseños de Manel Cráneo, "Pinche
Mundo" xunto a Diego Blanco, "Capital" debuxado
por sete deseñadores. Colaborou en publicacións
como "Dos Veces Breve", "Buen Provecho", "BD
Banda" 1ª época, "Golfiño" 2ª época, "O fanzine das
Xornadas", "Código cero", "Nemo", "Nosotros somos
los frikis", "Volumen, Guía del Cómic", Bravú.net e
Elfoco.com.
A súa última obra foi "Uxio Novoneyra: a voz
herdada" co debuxo a cargo de David Rubín.

Dani Montero
Debuxante, ilustrado participou na produción de tres
filmes 3D e no departamento de arte de Dygra Films.
Colaborou con fanzines como Chámalle X e
Alopecia Mental así como na revista Golfiño
(segunda época). Contribúe anualmente á
organización do certame de Cangas de banda
deseñada.
Coa súa última obra "Sen mirar atrás" venceu no V
premio Castelao de banda deseñada da
Deputación da Coruña (2009).

Información:
http://www.bandadesexada.blogspot.com
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