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ARTELLANDO NOS BARRIOS///////// 
//////////////////////////////////// espectáculos infantís

LUNS 18
12.00h / TITEREFICCIÓS / “Cantos contos”  
 CSC San Lourenzo
12.00h / FÁTIMA VILLAMEL / “Tirando do fío” (Contos signados)  
 Praza Marcial Villamor Varela (Sar)
19.00h / TITEREFICCIÓS / “Cantos contos” / Fontiñas (Área Central)
19.00h / A TROPA DE TRAPO / “Antía Wamba e o ritmo do camiño”  
 Praza do Matadoiro
 
MARTES 19
12.00h / PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS / “Nono”  
 Praza do Cruceiro vello (Conxo)
12.00h / FÁTIMA VILLAMEL / “Tirando do fío” (Contos signados)   
 CSC de Marrozos
19.00h / PISTACATRO PRODUCTORA DE SOÑOS / “Nono”   
 CSC de Castiñeiriño
 
MÉRCORES 20
12.00h / ELEFANTE ELEGANTE / “Lobo bobo” / CSC de Laraño
12.00h / ANA CARREIRA / “Pequenas historias” / CSC Nemenzo
19.00h / ELEFANTE ELEGANTE / “Lobo bobo”/ CSC A Gracia 
19.00h / JAVI JAVICHI / “Veló como el rayo” / Praza Roxa
 
XOVES 21
12.00h / MAURO SANÍN / “Músicas para peto” / CSC de Amio
12.00h / RAQUEL QUEIZÁS/ “Romaría” / CSC A Trisca

19.00h / MAURO SANÍN / “Músicas para peto”/ CSC Santa Marta
 
VENRES 22
12.00 / ANA CARREIRA / “Pequenas historias” / CSC Figueiras
12.00 / RAQUEL QUEIZÁS / “Romaría” / CSC Vite

ARTELLANDO NOS RECUNCHOS
////////////////////////////////////////////////////////

LICENCIADA SOTELO / “Estado de Gracia”  (Danza contemporánea) 
LUNS 18  / 21.00h / Praza de Santo Agostiño

SHAKTI OLAIZOLA / “Irakurriz”  (Euskadi) / (Circo-teatro)  
MARTES 19  / 21.00h / Praza 8 de marzo 
L.A.R. LEGIDO  (Performance) 
MÉRCORES 20 / 21.00h / Praza da Oliveira

JANET NOVAS / “Fellings” (Danza contemporánea) 
XOVES 21 / 21.00h / San Martiño Pinario

MÓNICA DE NUT E LUÍS MARTÍNEZ / “Raíces aéreas” (Voz e arpa) 
VENRES 22 / 21.00h / Praza Salvador Parga

DABOAPIPA / “Lavandeiras” (Contos e música) 
SÁBADO 23 / 21.00h / Praza San Clemente

ZAN HOFFMAN   (EEUU) / (Música-performance) 
DOMINGO 24 / 21.00h / Praza Salvador Parga

SESIÓN VERMÚ
MR COOL E FELIPE CASTRO
 XOVES 21  /  13.00h / Praza de Cervantes
 SÁBADO 23  / 13.00h / Praza da Pescadería Vella



ARTELLANDO NA NOITE
 PRAZA DO TOURAL  /  ÁS 23.00 H

BAILE ASSALTO
VENRES 22 / Praza do Toural

12.30 h 
Obradoiro de bailes agarrados con Mont-
se Rivera. Música ao vivo: Ariel Ninas 
(Compostela)

17.00 h  
Obradoiro de bailes europeos con Matias 
Tradballs. Música ao vivo: Fulano&Beltrano 
(Lisboa)

19.00 h 
Obradoiro de danzas de roda con Suso 
Cancelas e Asoc. Monteira Danzas do 
Mundo (Vigo) 

21.00 h 
Baile Assalto con Fulano, Beltrano e Sicra-
no (Portugal)

CIRCOMPOSTELA 2016 
GALA DO CIRCO COMPOSTELÁN
VENRES 22 / 22.30h / Parque de Belvís

 Fiti (corda)

 Raquel Veganzones (aéreos)

 Amanda (pole)

 Andrés del Revés (equilibrios)

 Kote (diábolo e malabares)

 Isla Letriska (malabares)

 Javi Javichi (Madrid) (circo e malabares) 

ROMARÍA CATIVA  
DE BONAVAL
SÁBADO 23 / Parque de Bonaval

12.00 - Apertura Romaría Cativa
 Xogos Xandobela
 Espazo do Xogo Libre
 Obradoiro de Circo con Teatro dos  
 Ghazafelhos

12.30 - Circo con Javi Javichi (Madrid)

13.00 - Pablo Díaz e a banda do Tic Tac

 14:00 - Xantar no parque

17.30 - Reapertura do espazo de xogos

18.00 - Circo con Javi Javichi

18.30 - Xoán Curiel “Estamos no verán”

19.30 - Obradoiro Músicas para peto

19.30 - Maxia con Martín Camiña

20.00 - As Fadas Magrinhas (Brasil)

LUNS 18  
 Antonio Lizana  (Cádiz) / Jazz-Flamenco
MARTES 19  
 Luiz Caracol (Portugal) / Música de autor
MÉRCORES 20  
 Maria Rodés (Barcelona) / Copla
XOVES 21  
 Talabarte (Galicia) / World music



ARTELLANDO
NOS
BARRIOS



TITEREFICCIÓS / “Cantos contos”
LUNS 18 / 12.00 h - CSC San Lourenzo / 19.00 h - Fontiñas (Área Central)

Dous viaxeiros coinciden nunha estación de tren. Durante a viaxe, descobren que 
as súas vidas teñen moito en común. Comparten unha mesma misión no mundo: 
recoller historias. Nunha realidade confusa, na que a verdade se mestura coa fantasía, 
comparten algúns relatos -coa axuda de música e monicreques- mentres que 
agardan polo tren. Entre eles, a verdadeira historia de Carapuchiña Vermella, que 
racha co papel submiso da muller e revaloriza o protagonismo desta perante a forza 
física masculina. Para rematar, os dous viaxeiros interactúan co público para que esa 
misión de recoller historias sexa completa e os espectadores descubran a impor- 
tancia da narración oral. 

Titereficciós é unha compañía formada polos artistas Roberto C. Mouriño e Sofía 
Espiñeira. O seu camiño transcorre entre o teatro e os títeres. Cultivan as dúas 
disciplinas con mestría para facer visible todo o que xorde na súa imaxinación, 
o auténtico motor de toda creación artística e cultural. A compañía persegue 
desenvolver contidos educativos, atendendo de forma especial os contos 
tradicionais.

FÁTIMA VILLAMEL / “Tirando do fio” (contos signados)
LUNS 18 / 12.00 h / Praza Marcial Villamor Varela (Sar) 
MARTES 19 / 12.00 h / CSC de Marrozos 

TIRANDO DO FÍO é unha invitación a descubrir as historias que están nas nosas 
mans, nas orellas, nos beizos, no ar, nos libros, a viaxar a lugares remotos, a 
confiar, a divertirse, a xogar…  

Atréveste a tirar do fío?



A TROPA DE TRAPO / “Antía Wamba e o ritmo do camiño”
LUNS 18 / 19.00 h / Praza do Matadoiro 

Antía e Wamba coñecéronse hai anos, compartindo unha merenda cando 
Antía era nena. Pero pasaron os anos e agora Antía está en África traballando 
coma cooperante, mentres Wamba segue en Europa intentando gañarse a 
vida.
Os dous seguen en contacto, falando a través da rede. Antía, no medio do 
seu choque cultural, descubrindo África, co seu ritmo, a súa alegría e os seus 
conflitos, e Wamba loitando día a día por saír adiante.
Antía contaralle a Wamba as historias africanas que se vai atopando e Wamba 
falaralle a Antía de como ve Europa despois de tantos anos intentando sobre-
vivir. Os dous xuntos na distancia, correo a correo, paso a paso, descubrindo 
o ritmo dos seus novos pasos.

PISTACATRO PRODUCTORA DE  SOÑOS  / “Nono”
MARTES 19 / 12.00 h / Praza do Cruceiro Vello (Conxo) 
       / 19.00 h / CSC de Castiñeiriño  

Benvidos ó mundo de Nono, este inocente clown faravos viaxar polo seu 
mundo de fantasia. Un universo no que intentará amosarvos os seus mellores 
trucos de malabares aínda que os problemas acontezan en cada esquina e 
ó final rematen sendo resoltos con moito humor. O público poderá disfrutar 
de increibles malabares, unha pelexa encarnizada cun mosquito, a aparición 
estelar do seu inseparable amigo o mono, un combate de boxeo e moito, 
moito máis.



ELEFANTE ELEGANTE / “Lobo bobo”
MÉRCORES 20 / 12.00 h - CSC de Laraño / 19.00 h - CSC A Gracia 

Gonçalo Guerreiro mistura os contos de sempre para crear unha nova historia na 
que conviven o cómico e o poético co teatro xestual e a música.
Un espectáculo interactivo, onde as marionetas cobran vida nas casas que se irán 
construíndo diante dos ollos dos espectadores á medida que se narran as novas 
aventuras dos personaxes dos clásicos infantís.
Que pasaría se o lobo da Carrapuchiña se fixese vexetariano? Que acontecería se 
a Madrastra de Branca de Neve se convertise nun dos tres Porquiños por mirarse 
tanto no espello máxico?
A resposta a estas e outras preguntas poderémolas descubrir no novo espectáculo 
do Elefante Elegante. 

ANA CARREIRA / “Pequenas historias”
MÉRCORES 20 / 12.00 h - CSC Nemenzo  
VENRES 22 / 12.00 h - CSC Figueiras

Pequenas Historias é un espectáculo de narración oral para adultos. O repertorio 
xorde de fontes como a literatura, a tradición oral e o anecdotario persoal ou o 
imaxinario social.
Trátase dun conxunto híbrido de contos cuxo nexo común son uns personaxes 
con pequenas vidas que non afectan á historia do mundo, pero que contan moito: 
unha moza moi fea que busca o amor; unha muller moi cabezuda que non quere 
viaxar a motor; un home que cambia o amor á súa vaca polo dunha moto, a Tía 
Miseria cun máxico poder sobre unha maceira; un home que quere parecer artis-
ta…
Mesmo a relación da narradora cos porcos contribúe a converter o momento 
nunha conversa cos espectadores, unha laretada sobre persoas, que deixan tal 
pegada nos corpos e no maxín, que hai que contalo.

Ana Carreira é dramaturga e titulada superior en dirección escénica e dramaturxia 
pola Escola de Arte Dramática. Ten formación actoral en campos como o clown, 
comedia da arte, danza-teatro…. 



JAVI JAVICHI / “Veló como el Rayo”  (Madrid)
MÉRCORES 20 / 19.00 h / Praza Roxa

Veló como el Rayo é un espectáculo de humor no que empgrega os malabares, 
diábolos, mazas ou pelotas, como fío conductor dun malabarista no seu primeiro 
día de traballo, xogando coas reaccións do público e buscando o risco cun núme-
ro de equilibrios sobre cilindros no que se mesturana técnica de circo co humor 
máis clásico.
Con esta divertida produción de rúa, Javi Javichi logra conectar co público dun 
xeito directo, cunha proposta artística fresca e orixinal que convence desde o 
primeiro momento. Proba disto é que este espectáculo ven de obter o recoñece-
mento como mellor espectáculo do Certame Intergaláctico de exterior no pasado 
Festiclown Compostela 2005, premio outorgado polo público. 

Javi Javichi, máis coñecido como El Malabarista de la Pista, é actor, showman e 
malabarista, con experiencia na realización de animacións en eventos e festivais 
por todo o estado. Nos últimos anos traballou en distintos medios, destacando sen 
dúbida a súa participación en diversos programas de televisión, como os populares 
1, 2, 3, A Leer esta Vez (TVE 1) e El Club Megatrix (Antena 3), como malabarista, ou 
Pecado Original (Tele 5), como presentador.

MAURO SANÍN  / “Músicas para peto”
XOVES 21 / 12.00 h - CSC de Amio / 19.00 h - CSC Santa Marta

“Músicas para peto” é un obradoiro de música con instrumentos miúdos. 
Os obxectivos deste obradoiro son:  Amosar as posibilidades musicais que ofrecen 
os instrumentos de reducidas dimensións; amosar que a música é unha arma de 
distracción masiva, unha ferramenta perfecta contra o “aburrimento”; descobrir ao 
público infantil, audiencia do futuro, que a música é un arte ao alcance de calquera 
persoa; relativizar o papel da “alta cultura” e reivindicar a música popular como xei-
to de manifestación artística válida e universal; amosar aos pais e nais que a música 
é un ben accesíbel para os petos de calquera economía; chamar a atención do 
interese das crianzas pola creatividade e desenvolvemento de aptitudes persoais 
por medio de obxetos de uso cotián e pasar o tempo divertíndose.
 
O obradoiro estará dirixido por Mauro Sanín Leira (a.k.a. Ariel Ninas), músico polifa-
cético asociado ao proxecto cultural d’a Central Folque, Centro Galego de Música 
Popular onde desenvolve a sua actividade profesional regular.



RAQUEL QUEIZÁS / “Romaría”
XOVES 21 / 12.00 h / CSC A Trisca  
VENRES 22 / 12.00 h / CSC de Vite 

 
 
Alfonso Manuel Daniel Rodríguez Castelao, Danieliño, pasou a súa nenez 
escoitando as lendas e contos aprendidos na lareira dos seus avós. A partires 
da recreación dunha biografía apócrifa e fantástica de Castelao, Queliña, unha 
nena amiga de “Danieliño” cando eran pequenos , contaranos o ben que o 
pasaban nas romarías , nas súas expedicións polo camiño esquecido e como 
vencían o medo no cemiterio contando contos e lendas que escoitaran da 
avoa Teresa. 
“Romaría” é un espectáculo de narración oral con obxectos e monicreques 
dirixido a público familiar, nenas e nenos de 3 anos en adiante.

Cunha traxectoria de mais de 10 anos adicada a narración oral profesional, 
Raquel Queizás mantén en cartel casi unha ducia de espectáculos de 
contacontos, de diferentes temas e adaptados a diversas idades, dende bebés 
ata adultos. 
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SHAKTI OLAIZOLA / “Irakurriz”  (Circo-teatro) / (Euskadi)
MARTES 19 / 21.00 h / Praza 8 de marzo     

Neste espectáculo mergullámonos no mundo, un tanto peculiar, dunha rapaza. 
A través da súa lectura, lévanos polos distintos capítulos dunha historia chea de 
recordos, descubrimentos, reflexos, soños… A partires das súas situacións e dos 
obxectos que vai atopando ao seu paso descúbrese e comparte as súas historias 
con nós.
Accións e obxectos cotiáns convertiranse en xogo, desafío e deleite xunto co mo-
vemento, a voz, os equilibrios, a danza e a contorsión. Como rematará esta viaxe? 

Shakti Olaizola naceu en setembro de 1987 en Gipuzkoa. É licenciada en Belas Artes.
No 2006 comezou a formarse en distintas disciplinas de circo. Formouse princi-
palmente en contorsión, danza acrobática e clown con Are Miren, Lucio Baglivo 
e Lila Monti, entre outros. Foi integrante da compañía Disparate e ten participado 
en proxectos con Neska Kabaret, Plataforma Tirante e Zirkun Zirko tamén en Euskal 
Herria.

LICENCIADA SOTELO / “Estado de gracia” (Danza contemporánea) 
LUNS 18 / 21.00 h / Praza de Santo Agostiño 

-Hoxe síntome en gracia
-Eu tamén
- ¿Convidámolos a celebrar a vida?
- Si, si, á reconquista do paraiso
 Dúo de voz e corpo que xoga coa beleza, coa mestura de iconografias sa-
cras e paganas, coa resignificación e reapropiación de corpos e símbolos
Enerxía femenina en toda a súa plenitude como xeradora de vida e beleza.
Un acto de liberdade que se alimenta dos espazos onde se manifesta e com-
plétase coa experiencia da que observa.

Licenciada Sotelo é unha compañía de danza liderada pola bailarina Nuria 
Sotelo.



L.A.R. LEGIDO  (Performance)
MÉRCORES 20 / 21.00 h / Praza da Oliveira  

L.A.R. Legido é baterista, investigador sonoro e performer. 
A día de hoxe L.A.R Legido é unha das figuras nacionais cunha das figuras 
nacionais con maior proxeccións e relevancia  no panorama musical da li-
bre improvisación conformándose como un dos seus maiores expoñentes.
Como pionero do movemento da improvisación libre en Galicia funda no 
1999 o grupo Parto, onde a investigación sobre a arte sonora culmina coa 
creación do Aquófono, o Centro de Novas Tecnoloxías do Pico Sacro e a 
Orquesta de Música Espontánea de Galicia (O.M.E.GA).
Entre as súas obras máis performáticas atópanse o seu Concerto-Peforman-
ce Tractor e Batería estreada en 2012 e a Ópera-Free de Peto “La Bámbola 
Malata”. 

Forma parte de grupos como Sumrrá, ou o dúo de improvisación libre 
xunto ao pianista cubano Alejandro Vargas.

JANET NOVAS / “Feelings” (Danza contemporánea) 
XOVES 21 / 21.00 h / San Martiño Pinario

Feelings é un traballo que nunca se definiu, naceu o día dunha morte e 
xurdiu coma un berro ou un pranto por esa perda… Dende ese momento 
negouse a tomar unha forma concreta e tamén se negou a morrer. Fee-
lings é un corpo vivo que quere habitar espazos para chorar, para tomar o 
pranto coma un exercicio de liberación, para bailalo e exaltar a beleza dun 
corpo abatido. 

Janet Novas formouse en danza entre Madrid, Bruselas e Berlín. No ano 
2008 comeza a crear e a desenvolver os seus proxectos dando lugar á ex-
perimentación e á auto-investigación. A súa obra contrúese dende a obser-
vación, a experiencia e o diálogo co seu corpo como principal ferramenta, 
apostando por unha linguaxe propia, moldeando o contigo emocional e a 
sinxeleza estética que caracteriza o seu traballo. 



MÓNICA DE NUT E LUÍS MARTÍNEZ / “Raíces aéreas” (Arpa e voz)
VENRES 22 / 21.00 h / Praza Salvador Parga

Dende as raíces musicais galegas agroman os sons aéreos da arpa e a voz.
Cancións de composición propia e revisión da tradición son o repertorio deste 
novo duo que vén a aunar ambas traxectorias artístiscas; a de Luís Martínez bebe 
da tradición e a de Mónica de nut do eclecticismo.

Mónica de nut canta ópera, jazz, música de raíz, música experimental… Ten 
experiencia na interpretación teatral e na danza contemporánea. Estudiou piano 
e pedagoxía musical. Formouse no canto lírico licenciándose na Escuela Superior 
de canto de Madrid e tamén na música tradicional galega e no jazz.

Luís Martínez é músico e luthier e inicia en Vigo a súa andaza oficial no taller 
da EMAO no ano 1996. Alí xurde a sua atracción pola arpa, instrumento que lle 
acompañará dentro e fóra do seu taller.

DABOAPIPA / “Lavandeiras” (Contos e música)
SÁBADO 23 / 21.00 h / Praza San Clemente

“Lavandeiras” é un espectáculo onde a narración oral se mestura coa música para 
dar lugar a unha proposta que lles devolva ás donas dos ríos o recoñecemento 
que poucas veces tiveron, unha proposta para achegar á súa realidade o público 
disposto a escoitar.
É tanto o que rodea á figura da lavandeira que teríamos para incontables horas 
de fala e canto, daría para namorar lavando. Sempre cantando, falando, creando. 
Mulleres traballadoras anónimas que lavaban en pensións, colexios, conventos 
e para casas de ricos. E no final da lista, sempre de últimas, para elas. É por iso 
que desta vez serán as primeiras ao figurar como eixo central desta proposta de 
narración oral e musical.

Daboapipa é unha compañía de recente formación. Sen poder concretar o 
instante exacto no que naceu, a formación agromou no verán de 2013 cando, de 
forma casual, o rodar da vida xuntou o amor pola literatura e a palabra dita co 
amor pola música e o universo da infancia. E aquí están, facendo viaxar a nenos e 
maiores polas nosas historias.



ZAN HOFFMAN  (Música-performance) / (EEUU)
DOMINGO 24 / 21.00 h / Praza Salvador Parga

Zan Hoffman é un músico e artista estadounidense, unha desas persoas clave nos 
movementos de tape culture e Mail art dos anos oitenta. Comezou a súa incursión 
na música en 1984 creando o seu propio selo ZH27, activo ata o ano 2011 tendo 
publicado máis de 1000 álbumes, e creando unha extensa rede de intercambio e 
colaboradores ao longo do planeta. Neste tempo desenvolveu os seus principais 
proxectos, Zanstones, o máis experimental e bodycocktail. Nos últimos anos estase 
producindo un aumento de recoñecemento da súa figura como pioneiro no nace-
mento da rede de intercambios de música experimental dos oitenta, da que é un 
dos maiores coleccionistas con miles de cassetes e material gráfico que conserva 
nun dos máis importantes arquivos que existen sobre o movemento. 



SESIÓNS
VERMÚ



MR. COOL & FELIPE CASTRO 
Xoves 21 / 13.00 h / Praza de Cervantes
Sábado 23 / 13.00 h / Praza Pescadería Vella

O dúo formado polo compostelán Mr. Cool -guitarrista e cantante- e 
o saxofonista venezolano Felipe Castro sumérxenos na época onde 
nos concertos se bailaba e gozaba estando en boa compañía. Ambos 
cunha ampla carreira tanto académica como profesional ofrecen 
un show cheo de enerxía no que ninguén queda indiferente. O 
pasado ano 2015, no Festival de la Luz deron unha moi boa imaxe 
impresionando tanto ao público como ao equipo técnico e produción 
que alí estaba. Na actualidade atópanse gravando o que será o seu 
primeiro C.D. no que apostan por este formato dúo que realmente 
soa coma se foran un trío (voz, guitarra e saxo) e sempre tocado en 
riguroso directo. 

Mr. Cool e Felipe Catro teñen ademais un repertorio moi variado: 
- Boleros “Piel canela”, “Capullito de Alelí” que cantaban desde Los 
Panchos a Nat King Cole. 
- Clásicos das Big Bands americanas que cantaba Frank Sinatra ou Ray 
Charles: “Fly me to the moon”, “Georgia on my mind” entre outras.  
- Bossanovas que tanto siguen soando “Eu sei que voute amar”, “A 
garota de Ipanema”  
- Bandas sonoras de películas “Moonriver” , “ Días de viño e rosas” , 
“Grease”  
- Clásicos de Tom Jones, Stevie Wonder, Georgie Dann, e moito máis!



ARTELLANDO
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(Praza do Toural)



ANTONIO LIZANA (Cádiz) / Jazz-flamenco
LUNS 18 / 23.00 h / Praza do Toural

Antonio Lizana é un saxofonista e cantante que viaxa a través do jazz guiado pola 
inspiración do flamenco. Jazz-flamenco: un estilo con fundadas aspiracións de xénero 
no que Lizana se erixe en protagonista. 

Desde a publicación do seu primeiro disco De viento (2012), Lizana percorreu os 
escenarios de innumerables festivais de jazz, ofrecendo sempre un directo que é máis 
que un concerto; é un espectáculo vibrante e cheo de intensidade, que viaxa desde o 
solemne á festa, da meditación ao baile e de Cádiz a Nova York. 

Artistas como Jorge Pardo, Javier Ruibal ou La Mari de Chambao figuran na lista de 
ilustres admiradores da arte de Lizana. 

O seu último traballo Quimeras del mar constrúese con saxo, batería, baixo, piano, 
percusións, guitarra flamenca e coros, una instrumentación que non deixa espazo para 
las dúbidas. 

Lizana comenzó os estudios de saxo aos 10 años, no conservatorio de San Fernando 
(Cádiz), e tivo os seus primeiros contactos co jazz en varios seminarios do xénero 
impartidos por Jerry Bergonzi, Dick Oatts, Jim Snidero ou Perico Sambeat. En 2011 
finalizou os estudios superiores de Jazz no centro Superior de música do País Vasco, 
onde naceu o seu propio proxecto, Antonio Lizana Group.

Galardoado co premio Cádiz Joven no campo da arte, como recoñecemento á súa 
proxección, ten participado coa Afrodisian Orchestra de Miguel Blanco, onde intervén 
como saxofonista, arreglista e cantaor. Tamén colaborou no último disco da Big Band de 
Arturo O’Farrill, con sede en Nova York, en calidade de saxofonista, cantaor e arreglista, 
siendo este traballo ganador do Grammy ao mellor disco de latin jazz instrumental. Con 
esta big band compartiu escenario cos irmáns Andy e Jerry González, Dave Valentin, 
Papo Vázquez, Pablo Mayor, Cristina Pato, Ximo Tévar ou Gregg Agust, entre outros.

Antonio Lizana es habitual en la banda Gabacho Maroconnection, ha trabajado con 
artistas como Samuel Torres, Pablo Martín Caminero, Ana Salazar, Patáx, Maita Vende 
Cá o Mario Díaz, y ha colaborado con Marcus Miller, Miguel Ríos, Chambao, Raimundo 
Amador, David DeMaría, José Mercé, Juan Parrilla, India Martínez, Tucara o Rancapino.



LUIZ CARACOL (Portugal) / Música de autor
MARTES 19 / 23.00 h / Praza do Toural

A música de Luiz Caracol é mulata e mestiza, é branca e é negra, é de Lisboa e do Mundo. A música de Luiz Caracol é o seu reflexo,  de aí ter a mestizaxe, a 
urbanidade e a mistura, que ten en toda a súa orixe.

O seu primeiro álbum a solo, de nome “Devagar” conta coas participacións especiais de Sara Tavares, Valete e Fernanda Abreu e tamén coas parcerías autoriais 
con Fernando Pessoa, Mia Couto, Pierre Aderne, SaraTavares, Gonçalo Pimenta, Valete e Jorge Drexler.

BIO: Luiz Caracol naceu en Elvas o 9 de xaneiro de 1976, recén chegado de Angola, país onde vivían os seus pais antes da súa independencia e foi por iso desde 
cedo criado nun ambiente de mescolanza cultural, rodeado de xentes de África, do Brasil e de Portugal, o que fai que toda esa mistura de culturas acabase por 
ter unha forte influenza en si e na súa linguaxe. 



MARiA RODÉS (Barcelona) / Copla
MÉRCORES 20 / 23.00 h / Praza do Toural

Delicadeza e imaxinación a raudais. Esas son as coordenadas baixo as cales estivo traballando Maria Rodés desde o comezo das súas andanzas musicais. María Rodéz 
é moi grande e moi grande é como se amosa, para quen a saiba ver na súa nova aventura discográfica, unha mirada transparente e despoxada de prexuízos a un 
xénero que a barcelonesa sitúa nun contexto inédito, libre de histrionismo que durante décadas o estigmatizou, libre tamén de academicismo e rexeneracionismo, 
libre de aspiracións desmedidas.

Fuxindo da súa tendencia ao dramático como compositora, Maria retomou a vella idea de grabar un disco de versións e rebuscaba cancións que se fixeran populares 
grazas ao cine para dar forma a ese proxecto cando, inopinadamente, se deu de bruces coa copia, unha encarnación do drama ata entón case completamente 
descoñecida para ela. Advertiu que o lamento, a pena, o desasosego, omnipresentes na canción española, son ancestrais motores creativos na cultura popular e 
recoñeceunos como vínculos entre esta e a súa propia creación. 

A copla reconcilia a Maria consigo mesma, o seguinte paso é que María cante copla e precisamente iso é o que fai o seu novo disco, Maria canta copla, unha 
vacación incidental da súa carreira como autora que, sen embargo, trascende a consideración do capricho ou pasatempo. Atopámonos ante unha nova colección de 
cancións de Maria Rodés que, sen embargo, foron escritas por outros moito antes de que ela, nin lírica nin aflamencada, sin vibrato nin bata de cola, as fixera súas para 
sempre. 



TALABARTE (Galicia) / World music
XOVES 21 / 23.00 h / Praza do Toural

Tras anos coincidindo e compartindo diversas experiencias musicais, estes 
tres grandes músicos deciden poñer a andar seu propio proxecto artístico, 
motivado pola súa recíproca admiración e amizade. Unidos ademais pola 
madeira dos seus instrumentos e cunha concepción musical común, funden 
conceptos diversos na súa viaxe musical: acústico, de raíz, improvisación, 
atemporal, aventura, surrealismo, gastronomía… sendo precisamente 
este último a fonte principal de inspiración do novo traballo que andan 
“cociñando”, unindo dous grandes mundos: “food&music”.

Contan co aval de ter tocado con Berrogüetto, Marful, Susana Seivane, Uxía, 
Leilía, Xosé Manuel Budiño, Rodrigo Romaní, …

O Trío, despois de levar a música do seu primeiro traballo por toda Galiza, 
resto do Estado e distintos países europeos, e de triunfar ca súa xira 
gastronómica xunta o chef Xián Herrera, prepara agora un novo disco. 
Nel vanse recoller ritmos e influencias bailables de distintas latitudes, tanto 
europeas como da propia Galiza, de onde collen continua inspiración, 
especialmente do repertorio de tradición oral.

Continuos soñadores, creadores de tecidos oníricos, tintes cinematográficos 
e a dose xusta de improvisación, volverán compor un traballo atemporal, 
fresco e innovador, que aposta de novo polos timbres dos seus tres 
instrumentos.



BAILE
ASSALTO
(Venres 22 / Praza do Toural)





BAILE ASSALTO
VENRES 22 /  Todo o día / Praza do Toural  
 
O Baile Assalto son lugares de encontro para danzar coa mellor música ao vivo os bai-
les europeos, americanos  e galegos de moda. Para esta xornada contaremos con tres 
obradoiros de iniciación durante o día con músicos en palco e pola noite un concerto coa 
banda lisboeta “Fulano, Beltrano e Sicrano” con Matias Tradballs, especialistas en animar a 
danzar. Porque o baile é é música, cultura e identidade mais tamén é exercicio, terapia e 
catarse colectiva nun movemento que nos últimos trinta anos está a espallarse por toda 
Europa.
O Baile Assalto toman o nome dos bailes que se organizaban e moitas vilas de Galicia 
a comezos do século XX que foron medrando en concurrencia especialmente durante 
o chuvioso inverno. aCentral Folque organiza estes Bailes regularmente durante todo o 
inverno en Santiago de Compostela. 

Programa: 

12.30 h - Obradoiro de bailes agarrados con Montse Rivera.  
 Música ao vivo: Ariel Ninas (Compostela)

17.00 h-  Obradoiro de bailes europeos con Matias Tradballs.  
 Música ao vivo: Fulano&Beltrano (Lisboa)

19.00 h-  Obradoiro de danzas de roda con Suso Cancelas e Asoc. Monteira 
Danzas do Mundo (Vigo) 

21.00 h- Baile Assalto con Fulano, Beltrano e Sicrano (Portugal)



CIRCOMPOSTELA 2016
GALA DO CIRCO COMPOSTELÁN
(VENRES 22 / 22.30h / Parque de Belvís) 



PROGRAMA 

 Fiti (corda)

 Raquel Veganzones (aéreos)

 Amanda (pole)

 Andrés del Revés (equilibrios)

 Kote (diábolo e malabares)

 Isla Letriska (malabares)

 Javi Javichi (Madrid) (circo e malabares)



ROMARÍA 
CATIVA DE
BONAVAL
(SÁBADO 23 / Parque de Bonaval)



ROMARÍA 
CATIVA DE
BONAVAL
(SÁBADO 23 / Parque de Bonaval)



12.00- Apertura Romaría Cativa
    Xogos Xandobela
    Espazo do Xogo Libre
    Obradoiro de Circo con Teatro dos Ghazafelhos
12.30 - Espectáculo de circo con Javi Javichi (Madrid)
13.00 - Concerto de Pablo Díaz e a banda do Tic Tac
  14.00 - Xantar no parque

17.30 - Reapertura dos espazos de xogo
18.00 - Espectáculo de circo con Javi Javichi
18.30 - Concerto de Xoán Curiel “Estamos no verán”
19.30 - Obradoiro Músicas para peto  
19.30 - Espectáculo de maxia con Martín Camiña
20.00 - Concerto de As Fadas Magrinhas (Brasil)






