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O Concello de Betanzos para garantir a saúde e a seguridade de todas as persoas asistentes aos actos culturais 
implementará as medidas oportunas seguindo as indicacións das autoridades sanitarias. As persoas asistentes deberán 
respectar as normas de seguridade e será obrigatorio o uso de máscara durante todo o espectáculo e o mantemento da 
distancia de seguridade.

A asistencia ás actuacións será limitada e as prazas asignaránse por orden de chegada. A entrada ao recinto abrirase 
30 minutos antes de cada actuación e tanto o acceso como a saída será de xeito gradual atendendo ás indicacións das 
persoas responsables da actividade.
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IXFESTIVAL

VER MÁS/

ven.17xullo LA BANDA DEL FERNI

VER MÁS/

sáb.18xullo GRUPO UDRA

Tendo en conta a situación xerada nos últimos días pola Covid-19, o 
Concello de Betanzos decidiu suspender os dous concertos do ciclo de 
IX BetanJazz+ previstos para o venres 17 e o sábado 18.
Estes dous concertos gravaranse para poder emitirse nos próximos días 
nas redes sociais.

Concertos emitidos por redes sociais
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LA BANDA 
DEL FERNI
Concerto emitido 
por redes sociais

venres17xullo / ás 21:30h / praza da Constitución

IXFESTIVAL

Ferni & Amigos é un proxecto que nace en Holanda 
para levar aos escenarios a un colectivo liderado 
por Fernán Mejuto, vibrafonista e teclista de 
Betanzos. Este proxecto esta caracterizado pola súa 
versatilidade dado que é adaptable a diferentes 
formacións, desde dúo ata banda completa 
(7 músicos/as).

Outra das peculiaridades desta formación, é que 
Fernán está no escenario tocando o vibráfono e o 
piano ao mesmo tempo, unha das súas paixóns e a 
orixe desta produción.

Toda a música está enfocada á mestura de sons 
acústicos e electrónicos que crea así diferentes 
atmosferas ao longo de todo o concerto.

Falar de estilos neste proxecto é un tanto 
complicado, dado que a mestura é o seu principal 
construtor e o seu mellor estilo. Ao longo do 
concerto iranse descubrindo estilos como 
flamenco, jazz, funk e soul entre outros. O que leva 
auditivamente ás persoas asistentes a enfrascarse 
nunha viaxe sonora a través de ritmos, sonoridades 
e enerxía, moita enerxía!

FORMACIÓN IX BETANJAZZ+
Batería: Manu Pinzón
Baixo: Luciano Varela
Vibráfono e teclados: Fernán Mejuto
Saxofón alto: Miguel González
Saxofón barítono: Pedro Lamas
Trombón: Bruno Valle
Percusión: Diego Carvalho

Tendo en conta a situación 
xerada nos últimos días 
pola Covid-19, o Concello de 
Betanzos decidiu suspender 
os dous concertos do ciclo de 
IX BetanJazz+ previstos para 
o venres 17 e o sábado 18.
Estes dous concertos 
gravaranse para poder 
emitirse nos próximos días 
nas redes sociais.

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade

Concello de 
Betanzos
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GRUPO 
UDRA
Concerto emitido 
por redes sociais

sábado18xullo / ás 21:30h / praza da Constitución

IXFESTIVAL

O grupo nace a finais do 2018 co nome de Diego 
Negro Trío, pero despois dun ano o proxecto toma 
forma, esencia e carácter propio. No inicio do 2020 
toman a decisión de cambiarle o nome a UDRA.

A sonoridade da banda parte da base do neosoul, 
unha mestura entre soul, hip hop, jazz e o funk. 
Aos poucos, as composicións foron evoluíndo cos 
tempos e foron introducíndose elementos do rock 
progresivo, a electrónica e a world music, matices que 
encadran o repertorio na onda máis actual do neosoul.

FORMACIÓN IX BETANJAZZ+
Guitarra e voz: Diego Salgado
Baixo eléctrico: Maritxinha
Batería: Álvaro Trillo

Tendo en conta a situación 
xerada nos últimos días 
pola Covid-19, o Concello de 
Betanzos decidiu suspender 
os dous concertos do ciclo de 
IX BetanJazz+ previstos para 
o venres 17 e o sábado 18.
Estes dous concertos 
gravaranse para poder 
emitirse nos próximos días 
nas redes sociais.

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade



Be_cul.20/PROGRAMA 
CULTURAL
DO VERÁN
BETANCEIRO 
2020

GRUPO 
UNTIA
en concerto

venres24xullo / ás 21:30h / praza da Constitución

O xa tradicional Festival de Folclore Día de Galicia que 
organiza a nosa Escola Municipal de Folclore do Concello 
de Betanzos, e que nos trouxo nestes 24 anos bailes 
e música de Galicia, do resto de España e de fóra das 
nosas fronteiras, este ano tan especial, terá un formato 
novo e adaptado á situación xerada pola Covid-19.

No ano 2007 e coincidindo co centenario da morte dun 
dos máis sobranceiros gaiteiros da historia de Galicia 
(Manuel Rilo Pardo, “o vello Rilo”) a Escola Municipal 
de Folclore fai unha convocatoria aberta para a creación 
dunha nova agrupación ao abeiro das actividades que 
a EMuF desenvolve nas restauradas Escolas de San 
Francisco, hoxe sede tamén do Conservatorio de Música.

Foi esta unha casualidade non premeditada que propiciou 
o encontro de mozos e mozas e experimentados 
músicos e músicas que procuraban unha nova 
experiencia como a que a EMuF lles estaba a brindar.

No marco dos actos que a EMuF desenvolve na semana 
das Letras Galegas, Untia preséntase ao público o 16 
de maio do 2013 no Cine Alfonsetti coincidindo co 
centésimo sétimo aniversario da morte do vello Rilo.

A este primeiro concerto sucederán outros moitos: 
Teatro Rosalía de Castro da Coruña (XII Premios Opinión 

da Música de Raíz, 2013), Día da Troula 
(Sada, 2017), Fundación Manuel María 
(Outeiro de Rei, 2018), Centenario da 
Sociedade “A Xuventude” de Cecebre 
(2018), 800 aniversario xunto á 
Orquestra Sinfónica de Galicia, etc.

En 2016 presentan o seu primeiro traballo 
discográfico: “Dos Airiños da Ribeira aos 
Mariñáns de Guísamo”.  

“UNHA VOLTA DARREDOR”, é un 
percorrido polas músicas das Mariñas 
que a tradición nos legou na memoria dos 
nosos maiores. Alfaias da nosa música 
que nos contan historias de Betanzos, 
Sada, Bergondo, Oleiros ou Cambre.

FORMACIÓN XXIV DÍA DE GALICIA
Gaitas: Sergio Santiago, Mario Santiago, 
Óscar Barreiro, Diego González e 
Rubén González
Percusión e voz: María Montero, Alejandra 
Montero e Andrea Montero
Acordeón: Andrés Rodríguez
Saxo soprano e dirección: Pedro Lamas
Baile: María González e Manuel Hermida

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade

XXIV DÍA DE
GALICIA

Concello de 
Betanzos
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VER MÁS/

xov.30xullo A LILICLETA

VER MÁS/

ven.31xullo CÉ ORQUESTRA PANTASMA

VER MÁS/

ven.31xullo JANO SEN MEDIDAS

VER MÁS/

ven.31xullo SONÁMBULO

VER MÁS/

sáb.1agosto COCIÑANDO CON MÚSICA

VER MÁS/

sáb.1agosto A VIDA TOLA

VER MÁS/

sáb.1agosto ICEBERG

VER MÁS/

sáb.1agosto ILUSIÓNS MUSICAIS
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A LILICLETA
espectáculo
pasarrúas 
musical 

xoves30xullo / ás 19:00h / rúas da cidade

Un antigo triciclo dos anos 60 que se dedicaba á 
repartición de leite, convértese agora, da man do 
señor Lili, nunha retro disco-cinema ambulante a 
pedais, provista de amplificación, equipo de voces e 
luces con autonomía propia. A Lilicleta é un proxecto 
enfocado a todos os públicos e está pensado e 
preparado para participar en eventos moi variados 
dunha maneira rechamante, singular e ecolóxica.

Unha coidada estética e unha vistosa posta en 
escena fai que as súas actuacións sexan seguidas 
pola xente con un grande interese.

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

90 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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CÉSAR 
FREIRÍA
Cé Orquestra 
Pantasma 

venres31xullo / ás 13:00h / Alameda

Apoiándose na recuperación da figura do home 
orquestra, Cé Orquestra Pantasma convértese 
na fórmula perfecta para escapar do mundo por 
uns instantes, deixándose levar, entregándose 
por completo á festa. Porque iso son os seus 
espectáculos: unha celebración chea de forza, ritmo 
e fantasía, onde o público deixa de ser público para 
converterse en protagonista. 

As posibilidades que ofrece Cé Orquestra Pantasma 
abarcan calquera celebración. A súa especialidade, 
a animación musical e as actuacións de rúa, 
adáptase a todo tipo de festas, romarías ou feiras 
de época. As súas actuacións tamén son aptas 
para espazos pechados e pode participar en 
multitude de iniciativas, desde recitais poéticos ata 
celebracións e bailes para a xente maior.

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

90 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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JANO COSTA 
Jano sen 
medidas

venres31xullo / ás 19:00h / Alameda

Xogar coma un neno ou unha nena atrapada 
nos medos dunha persoa adulta. Mesturar a 
destreza dos malabares, a forza das acrobacias e o 
desenfreado enxeño coa participación do público. 
Celebrar un gol, saltar á corda, percorrer unha 
distancia sobre as mans, soñar vendo as estrelas, 
imitar un baile ridículo, inventar unha brincadeira 
ou crear maxia.

Humor orixinal, participativo e arriscadamente 
divertido.

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

45 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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ANTÓN 
COUCHEIRO 
Sonámbulo

venres31xullo / ás 21:00h / Alameda

Sonámbulo é unha viaxe onírica, un cabaré portátil, 
un show de variedades a bordo dunha cama, onde 
viviremos o universo dun bufón rosmón que non 
consegue durmir. Un paiaso insomne que conta 
ovellas. Mais quen está esperto, quen dorme e 
quen soña?

Antón Coucheiro presenta un espectáculo de rúa 
sen palabras, clown, teatro físico, efectos máxicos, 
nunha comedia visual na que a participación do 
público resulta fundamental.

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

50 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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CAPITÁN 
GARFO 
Cociñando 
con música

sábado1agosto / ás 13:00h / Alameda

O capitán Garfo é Saúl System, músico, musicólogo, 
mestre de Educación Musical e profesor de 
piano con gran experiencia nas artes escénicas, 
especializado no sector do entretemento 
musical dirixido ao público infantil e familiar, 
preferentemente entre os 4 e os 12 anos.

Dende o ano 2007 forma parte do grupo de 
animación musical infantil Os Tres Tenedores.

Pop electrónico con vontade didáctica no ámbito da 
alimentación. En “Cociñando Música” un particular 
Capitán Garfo prepara un nutritivo e divertido menú 
musical co que os nenos e as nenas aprenden 
de forma sinxela e motivadora uns bos hábitos 
alimentarios, a importancia dun almorzo saudable, 
a poñer unha mesa ou a facerse amigos e amigas 
das verduras e ensaladas.

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

60 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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PAJARITO
A vida tola

sábado1agosto / ás 19:00h / Alameda

O peculiar universo desta muller-nena que anda 
solta polas rúas, fai de cada praza un novo xogo 
cada día. Xunto con todo o que a rodea, sucédense 
momentos de risas inesquecibles a través da súa 
interacción co público e cos transeúntes que paran 
a ver as tolerías que lles ofrece esta gran pallasa.

PAJARITO é a número un, e a número dous tamén... 
é patrimonio da humanidade, a oitava marabilla do 
mundo! Con dúas persoas voluntarias, moitos xogos 
e un fermoso número de escapismo percorreremos 
en aproximadamente 45 minutos o proceso de 
liberación das súas ataduras, onde a pequena 
“pajarito” remata libre coma o vento e con moitas 
ganas de...”coñecer mundo”.

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

45 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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COMPAÑÍA 
ENTREMANS
Iceberg

sábado1agosto / ás 21:00h / Alameda

Entremans é unha compañía de danza contemporánea 
creada no 2006 por bailaríns cubanos residentes en 
Galicia. Mantén unha filosofía de traballo de grupo 
onde a creación e dirección artística xeralmente se 
realiza en colectivo, o que fai que non poida definirse 
como unha compañía ao uso. Combinan as súas 
producións con labores formativos, colaboracións 
teatrais e asistencias coreográficas.

As súas creacións presentáronse en distintos 
festivais nacionais e internacionais (Cuba, Bélxica, 
Suecia, Alemaña, Brasil, Luxemburgo, Francia, Italia, 
Portugal, Hungría), e resultou premiada en varias 
ocasións: 1.º premio do Certame Coreográfico de 
Burgos-New York 2006, 1.º premio do Certame de 
Creación Coreográfica de Galicia 2006, 1.º premio, 
Premio da Crítica 2008, o Premio do Público no 
Certame Coreográfico de Madrid 2008,  1.º premio 
Danza Calvia 2005, 1º premio bailarina sobresaínte 
Certame Coreográfico de Galicia 2006.

ICEBERG inspírase na metáfora do iceberg, aquelas 
cousas que ante os nosos ollos aparecen baixo 
unha forma e por debaixo son totalmente distintas 
ao que agardamos.
Creación: Ana Beatriz Pérez

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

12 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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MAGO 
MARTÍN CAMIÑA
Ilusións 
musicais

sábado1agosto / ás 21:15h / Alameda

“Ilusións Musicais” é un concerto ao vivo, cheo 
de números de maxia, humor e participación dos 
espectadores e espectadoras.

Ilusionismo con acompañamento, pezas musicais 
con sorpresas e moito máis: cartas, pensamentos, 
escapismo, mentalismo, cordas… e non só as do 
baixo, afinarán esta sesión visual e auditiva.

Espectáculo para abraiar tendo as orellas moi abertas.

Elenco: 
Martín Camiña (ilusionista)  
Álvaro Muras (baixo eléctrico)

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

60 min.

subvenciona

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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CAMPEONES
mércores5agosto / ás 22:00h / praza da Constitución

“Campeones” é unha comedia dramática de 2018 
dirixida por Javier Fesser de 124 minutos de duración. 
A historia mostra como Marco, un adestrador de 
baloncesto, deberá facerse cargo dun novo equipo moi 
especial. “Campeones” é unha produción de Morena 
Films, Películas Pendelton e Movistar+ que conta 
ademais coa participación de TVE e Universal Pictures 
International Spain. A banda sonora, por conta de 
Rafael Arnau, conta coa canción “Este es el momento” 
composta e interpretada por Coque Malla.

A cinta foi elixida para representar a España na 
91.ª edición dos Premios Óscar na categoría de 
Mellor película de fala non inglesa.

A película está inspirada na historia do equipo de 
baloncesto Aderes Burjassot, formado por persoas 
con discapacidade intelectual, que gañou doce 
campionatos de España entre 1999 e 2014.

Marco atravesa numerosos problemas profesionais e 
persoais, e tras o seu despedimento como adestrador 
do seu equipo de baloncesto e, en estado de 
embriaguez, sofre un accidente de tráfico que lle leva 
unha grave multa. Marco deberá escoller entre 18 
meses de cárcere ou 90 días de servizos comunitarios 
adestrando un equipo de baloncesto chamado “Los 
Amigos”, integrado por deportistas con diversas 
discapacidades. Nun primeiro momento, a noticia non 
será ben aceptada polo protagonista, pero co tempo 
darase conta de todo o que queda por aprender destas 
persoas especiais.

FICHA TÉCNICA
Título: Campeones 
Año: 2018
Duración: 124 min.
Nacionalidad: Española
Dirección: Javier Fesser
Guion: David Marqués y 
Javier Fesser
Música: Rafael Arnau
Fotografía: Chechu Graf
Reparto: Javier Gutiérrez, Juan 
Margallo, Luisa Gavasa, Jesús 
Vidal, Daniel Freire, Athenea 
Mata, Roberto Chinchilla, Alberto 
Nieto Ferrández, Gloria Ramos, 
Itziar Castro, Vicente Gil, Luis 
Bermejo, Chani Martín, Mariano 
Llorente, Laura Barba.
Productora: Morena Films, 
Movistar+, Películas Pendleton
Género: Comedia dramática

Concello de 
Betanzos

EVENTO 
GRATUITO

Aforo limitado

Prazas por orden de 
chegada

Apertura recinto 30 minutos 
antes da actuación

NORMAS

Uso obrigatorio de máscara

Manter a distancia de 
seguridade

Divertirse con 
responsabilidade
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VER MÁS/

ven.7agosto HAPPY GOSPEL

VER MÁS/

mar.11agosto GRUPO VATAPÁ

VER MÁS/

xov.20agosto A BANDA DO VERÁN

VER MÁS/

sáb.22agosto GRUPO amiZades

VER MÁS/

ven.28agosto HAVANA SOUL

VER MÁS/

sáb.29agosto ODAIKO PERCUSIÓN



Be_cul.20/PROGRAMA 
CULTURAL
DO VERÁN
BETANCEIRO 
2020

HAPPY 
GOSPEL
en concerto

venres7agosto / ás 21:30h / praza da Constitución

A súa especialidade é a música de cine, cancións de amor e do mundo, e, por suposto, os 
espirituais tradicionais americanos.

O conxunto engade ao espectáculo calidade e establece unha certa complicidade co 
público aproveitando a presentación de cada tema. As voces dos seus membros están 
extraordinariamente ben conxugadas.

Happy Gospel está integrado por sete músicos cunha grande traxectoria na música vocal 
e instrumental, prioritariamente de formación clásica, e con anos de experiencia en 
espectáculos nos espazos e auditorios de Galicia.

O grupo está formado pola solista soprano Clara Panas, a mezzosoprano Blanca Padín, o 
tenor Andrés Meléndrez, e o barítono Pablo Nieves. A dirección do mestre británico Rupert 
Twine, pianista, lles confire un divertido aire de swing a todos os seus temas e un xogo 
do máis divertido e se a isto engades a Eduardo Coma como violinista cubano… tes un 
concerto no que o público sempre acaba aplaudindo ao ritmo das cancións.
Así como os escravos atopaban no seus cantos unha posibilidade de evasión e compoñían 
os seus textos en clave falando sempre do tren que un día lles faría cambiar a vida, así este 
grupo atopa a liberdade na música ao explorar harmonías de swing, jazz ou mesmo de pop 
que non se adoitaban interpretar nas corais tradicionais das súas cidades.

Coa forza característica do gospel irrompe este grupo, no escenario cun concerto animado e 
moi divertido no que fai unha viaxe pola música vocal de diferentes países e épocas.

Dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña.
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GRUPO 
VATAPÁ
en concerto

martes11agosto / ás 21:30h / praza da Constitución

O nome do grupo, extraído da canción brasileira titulada Vocè já foi à Bahia de Dorival 
Caymmi, fai referencia a un dos pratos tradicionais de Baía que a banda decidiu adoptar 
pola súa sonoridade musical e tamén como homenaxe á riquísima cultura brasileira.

Formado por cinco músicos de diferentes traxectorias, Vatapá nace en maio de 2016 co 
obxectivo de reinterpretar os mellores clásicos de bossanova, swing e blues dun modo 
persoal e identificativo.

A complicidade dos seus compoñentes ofrece como resultado un directo divertido e 
próximo ao que ademais se suma o coidado son que desde o principio caracterizou a esta 
banda, coa inestimable colaboración do técnico Paco Guimarey.

Compoñentes: Antón Casal (guitarra), Bea Míguez (voz), Oscar Rodríguez (contra-baixo), 
Javier Buján (batería), Rolandas Butkevicius (saxofón).

Dentro da Rede Galega de Teatros e Auditorios da AGADIC.
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Concerto 
Cidade de 
Betanzos

xoves13agosto /ás 21:30h / Auditorio do Pasatempo 

Este concerto é todo un clásico do verán betanceiro 
que o fai ser o preludio musical das festas 
patronais. Este ano, sen festas patronais e, en 
contra do que é tradición, sen contar coa actuación 
da Coral Polifónica de Betanzos e a Agrupación de 
Pulso e Púa Carlos Seijo, gozaremos do son da nosa 
banda de música acompañada e acompañando a 
cantantes de sobra coñecidos como Rosa Cedrón, 
Paco Lodeiro e Miguel Ladrón de Guevara.

De seguro que será un concerto para recordar.

ACTUACIÓNS
Banda Municipal de Música do 
Concello De Betanzos dirixida por Juan Ferrer
Rosa Cedrón
Paco Lodeiro 
Miguel Ladrón De Guevara

CONCERTO
CIDADE DE
BETANZOS
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A BANDA 
DO VERÁN 
A casa 
do terror

xoves20agosto / ás 21:30h / praza da Constitución

A Casa do Terror é un divertido, rockeiro e dinámico 
espectáculo musical infantil e fa-miliar; cunha 
banda de gran nivel e con cancións, danzas, 
elementos teatrais ou de clown. O espectáculo 
(e tamén o libro disco editado por Galaxia) ten 
influencias das bandas sonoras das películas de 
medo dos 50, 60; ou imaxinarios como a Bóla de 
Cris-tal, A Familia Adams etc.

A Casa do Terror é recoñecido neste ano 2020 co 
Premio Frei Martín Sarmiento e no 2019 co Premio 
Martín Codax na categoría de Música Infantil.

Elenco artístico do espectáculo:
Xoán Curiel: Guitarra eléctrica e voz.
Jara Ortiz: Voz
Carlos Freire: Batería
Alex Salgueiro: Teclado e programacións
Antón Fernández: Baixo
Sofía Espiñeira: Danza e voz

Dentro da Rede Galega de Teatros e 
Auditorios da AGADIC.

*INFO
Para todos os públicos

Duración aproximada: 

45 min.
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GRUPO 
amiZades
en concerto

sábado22agosto / ás 22:30h / pza. Irmáns García Naveira

A Agrupación Musical amiZades nace como consecuencia da inquietude dunha serie de 
persoas da cidade da Coruña, que manteñen como punto común a súa afección á música, 
ao labor social, cultural e humanitaria.

Son evidentes uns esquemas musicais, corais e solistas sólidos capaces de sustentar 
un repertorio de obras de longo percorrido sentimental e de conexión cun público que 
sintoniza moi rapidamente co grupo.

A forma de expresar e de interpretar que sitúan a amiZades nun alto nivel musical capaz de 
logros de maior caldo artístico. A súa capacidade de empaste, as súas versións e arranxos 
particulares, o seu orixinal cambio de ritmo ofrecen unha garantía de espectáculo.

Os concertos cóntanse por éxitos rotundos e tanto en Galicia como nas Illas Canarias han 
cultivado o beneplácito dun público que moi pronto se entrega á súa música.

Los Sabandeños, Los Gofiones, Los Panchos, Compay Segundo, Los Brincos etc, foron 
testemuñas, en actuacións conxuntas, da extraordinaria calidade vocal e instrumental de 
amiZades capaces de manter un público entregado.
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HAVANA 
SOUL
A night in 
Havana

venres28agosto / ás 21:30h / praza da Constitución

“A night in Havana”. “Unha viaxe marabillosa a través da música cubana, o jazz latino, e as 
fusións coa música galega, co flamenco e a música clásica”.
“A historia da música cubana é un vasto, intrigante, dinámico, fascinante, suxestivo, 
excitante e a miúdo avasalador fresco”.

Das súas nebulosas orixes ao recoñecemento universal de que goza hoxe en día, a música 
cubana creceu en estatura e os seus aspectos populares influenciaron progresivamente o 
modo de facer música noutras culturas.

“A night in Havana” é un tributo ao legado dos Mestres do Latin Jazz e a Mellor MÚSICA 
CUBANA. Nel queremos render unha homenaxe a unha época, e a unha maneira de 
entender e concibir a música mais cunha perspectiva do noso tempo.
O título parafrasea o mítico tema A Night in Tunisia de Dizzy Gillespie. O espectáculo rende 
homenaxe ao jazz afrocubano e nos atrevemos a fusionar o jazz latino coa música clásica 
ou a música galega (onde levo vivindo máis de vinte anos, como exemplo a nosa versión do 
tema LELA).

A Banda presentouse en formato instrumental no 2013 e en todo este tempo pasou por 
moitos escenarios facendo bailar cos nosos ritmos a todos aqueles que queren gozar cos 
ritmos cubanos traídos a actualidade.

Integrantes: Wilson Ortega (trompetista), Dayamí Andux (Voz), Sergio Delgado (Piano), 
Fernando Couce ( Drums & Latin Percussion) e José Luis Cuba (Bass).

Dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña.
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ODAIKO 
PERCUSIÓN 
Vaia circo!!

sábado29agosto / ás 21:30h / praza da Constitución

Esta formación nace a raíz das numerosas colaboracións dos seus compoñentes en festivais 
mundiais como o Steve Reich Festival (Holanda), Stok Leuven Contemporain Festival (Bélxica), 
Convención Internacional de Percusión de Taipei (Taiwán), I am pulse Manila Festival (Filipinas), 
Nancy Zeltsman Festival (EE.UU), Zeltsman Marimba Festival (Appleton, EEUU), Junio Musical 
(Jalapa, México), etc. Odaiko estivo presente en escenarios de moita sona, tales como: no Festival 
de Jazz de San Sebastián (Euskadi), Círculo de Bellas Artes (Madrid), no Palacio Euskalduna coa 
Orquesta Sinfónica de Bilbao ou no Royal Concertgebow de Amsterdam, entre outros.

A proposta artística deste grupo galego céntrase na exploración da música tradicional 
multiétnica, na súa variante percusiva, faceta pouco traballada pola dificultade que supón a 
diversidade técnico-musical. Nos nosos espectáculos hai instrumentos de orixe oriental (odaikos, 
gongs, táboas) africanos (djembé, sabar, dum-dum) latinoamericanos (congas, bongos, maracas, 
caixón), galegos (bombo, pratos, tamboril, tarrañolas) e instrumentos de creación posterior 
como a marimba, vibráfono ou batería. Odaiko é productor das súas músicas e espectáculos e 
representa a diferentes marcas de instrumentos como Meinl, Odaiko Mallets, Guzmán Percusión, 
California ou Concorde. Así mesmo, Odaiko é a entidade que organiza o Festival Internacional de 
Percusión, que se realiza nos primeiros días de agosto nos pendellos de Agolada.

Na actualidade, Odaiko está formado por Juan Collazo, Antonio Ocampo, Félix Rodríguez e 
Francisco Troncoso.

“Vaia circo!! é un espectáculo de diversidades e novidades sonoras que, a través dunha 
posta en escena cunha dramaturxia clown, contaranos unha historia duns percusionistas 
do rural. Humor, boa música e intrumentos inéditos serán os ingredintes deste Vaia Circo!!

Dentro da Rede Cultural da Deputación da Coruña.
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