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MI VECINO TOTORO

Ano: 1988
Duración: 86 minutos
Dirección: Hayao Miyazaki 
País: Xapón
Xénero: animación, aventuras, 
fantasía.
Público:dirixida ao público infantil 
de todas as idades.

SINOPSE: 
Relata a historia dunha familia xaponesa que se traslada ao campo, 
nos anos 50. Comeza coa instalación na nova casa e presegue co 
descubrimento do contorno (natureza, veciñanza). 
As dúas fillas, Satsuki e Mei, tropezan cun espíritu do bosque: Totoro, 
criatura que vive baixo  a árbore xigante  veciña,  co que establecen 
amizade. O pai é un profesor universitario que aviva a imaxinación das 
súas fillas con fábulas e historias máxicas sobre duendes, fantasmas e 
espíritus protectores dos fogares. 

Domingo, 11 de marzo ás 17:30 h. 

Ao  comezo  de  cada  filme  proxectarase  unha  das  curtas  participantes  nas 
anteriores  edicións  do  Concurso  de  microvídeos  e  fotografía  dixital que  se 
convocou co gallo da conmemoración  do 8 de marzo ( Dia Internacional das 
Mulleres e do 25 de novembro (Día Internacional contra a violencia de xénero). 
Duración:3 minutos.

Lugar:  Verbum-Casa das Palabras. Avda. de Samil,17

A entrada é de balde e libre ata completar o aforo.

Organiza: Concellería de Igualdade e Consello Municipal da Muller
Colabora: Verbum-Casa das Palabras

http://www.igualdadevigo.org/
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NIKY, LA APRENDIZ DE BRUJA

Ano: 1989
Duración: 99 minutos
Dirección: Hayao Miyazaki 
País: Xapón
Xénero: animación, aventuras, 
fantasía
Público:dirixida ao público infantil 
de todas as idades.

SINOPSE: 
Niki é unha xoven bruxa de 13 anos, en período de adestramento, que 
se divirte voando na súa vasoira xunto a  Jiji,  un sabio gato negro. 
Segundo a  tradición, todas as bruxas desa idade deben abandonar o 
seu fogar durante un ano para saber valerse por si mesmas. Así, Nicki 
descubrirá  o  que significa  a responsabilidade,  a  independencia  e  a 
amizade. No seu camiño Niki e Jiji farán un novo amigo, Tombo, co 
que vivirán extraordinarias aventuras. 

Domingo, 18 de marzo ás 17:30 h. 

Ao  comezo  de  cada  filme  proxectarase  unha  das  curtas  participantes  nas 
anteriores  edicións  do  Concurso  de  microvídeos  e  fotografía  dixital que  se 
convocou co gallo da conmemoración  do 8 de marzo ( Dia Internacional das 
Mulleres e do 25 de novembro (Día Internacional contra a violencia de xénero). 
Duración:3 minutos.

Lugar:  Verbum-Casa das Palabras. Avda. de Samil,17

A entrada é de balde e libre ata completar o aforo.

Organiza: Concellería de Igualdade e Consello Municipal da Muller
Colabora: Verbum-Casa das Palabras

http://www.igualdadevigo.org/

