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>> FESTIVAL ORTIGUEIRA, 30 ANIVERSARIO

Experiencia iniciática para miles de rapaces e cita ineludible para os amantes do mellor
folk mundial... O Festival Ortigueira celebra do 10 ao 13 de xullo o seu 30 aniversario.
Catro días para gozar a tope do seu selecto cartel, no que os sons celtas comparten pro-
tagonismo con outras músicas de raíz. 96 horas de convivencia multicultural e diversión
en plena natureza. Todo gratis. Sexa cal sexa a opción que se busque, non defrauda.

Tendas de campaña, música en cada esquina, praia, festa sen límites e a paisaxe humana máis
diversa. Coorganizado polo Concello e a Consellaría de Innovación, a través do Xacobeo, o Festival
Ortigueira reiníciase. E faino manténdose fiel a si mesmo, apostando polo eclecticismo musical
e conservando o espírito rexoubeiro do seu público masivo (en torno a 100.000 persoas) e
ávido de festa.

ESCENARIOS >>

A programación artística inclúe 25 concertos, con predominio dos sons celtas e o folk
galego, pero con piscadelas a outras músicas de raíz europeas. A presenza no cartel dos
rompedores 17 hippies e das finlandesas Värttinä coa súa sedutora proposta vocal, así o acredita.

De volta á ortodoxia, o cartel do Estrella Galicia conta con tres bandas míticas do panora-
ma celta. Formacións de amplo percorrido e que, paradoxalmente, nunca ata agora recalaran no
certame. En 2008, Ortigueira salda a débeda histórica cos seguidores dos irlandeses Moving
Hearts, paradigma da renovación da música tradicional do seu país nos oitenta, pero tamén cos de
The Boys of the Lough (Escocia) e de The Dubliners, banda lexendaria en permanente xira dende
o ano 1962 e responsable do boom internacional da música irlandesa.

Finalmente, e este ano máis que nunca, o Festival ponse a disposición dos proxectos feitos en
Galicia. Ortigueira reflectirá o bo momento que atravesa a produción musical galega e con-
tribuirá á internacionalización das súas propostas, que van do tradicional (Fía na Roca,
Sondeseu, Xochilmica, Uxía) ao máis innovador (Odaiko percussion group).

Pero non haberá que esperar a que caia a noite para gozar de boa música na próxima edición. O
certame recupera o Escenario Runas, como espazo reservado para a promoción de bandas
de folk noveis. Oito grupos da Península competirán por facerse co favor do público, o que ase-
gurará o seu salto ao palco principal da seguinte edición.

EXTRA MUSICAL >>

A feira de artesanía, o tradicional desfile de bandas de gaitas, variados talleres de percusión,
exposicións e radio en directo configuran polo de agora a programación de actividades paralelas
formuladas como alternativa ao descanso.

Este empeño por consolidar unha oferta lúdica atractiva para todos só é comparable ao esforzo
que fai a organización por facilitar e facer máis cómoda a estancia ás decenas de miles de persoas
que toman a Vila. Mellóranse infraestruturas, créanse servizos especiais (aparcadoiros vixia-
dos, acampada libre no piñeiral de Morouzos, sanitarios, buses urbanos, áreas de restau-
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ración, ...) Non é tarefa doada para unha localidade que, no seu núcleo urbano, non alcanza os
2.000 veciños. Porén, os avances son evidentes dunha edición á seguinte.

Manter o listón artístico e a calidade dos servizos ao visitante require dun investimento alto. Algo
só posible grazas ao apoio de patrocinadores (Estrella Galicia, Deputación da Coruña e Fundación
Caixa Galicia) e de colaboradores que permite, ademais, manter a gratuidade do certame, decla-
rado festa de interese turístico internacional.

Coas mesmas ganas que en 1978, arranca o Festival de Ortigueira.

>> PEQUENA HISTORIA

Arrancou en 1978, a imaxe e semellanza de Lorient, tras unha viaxe ao famoso intercéltico dos
que serían os seus fundadores, os músicos da Escola de Gaitas de Ortigueira. Na Galicia da
Transición, o Festival revitaliza o hippismo e confire realidade á palabra liberdade. Dende o come-
zo convértese en referencia para os amantes do folk e da festa e nun auténtico fenómeno de masas.
Esa esencia perdura tres décadas despois.

No 2000 ábrese unha nova etapa, marcada pola profesionalización do certame, a apertura a
outras músicas de raíz non puramente celtas e a consolidación como encontro multicultural.
Multiplícase o seu tirón, chegando a congregar a máis de cen mil persoas, e comeza o recoñe-
cemento oficial. Foi declarado Festa de Interese Turístico Nacional no 2003 e de Interese
Turístico internacional no 2005.
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>> XOVES 10 DE XULLO
“Noite de foliada”
Malvela (Galicia)

Xochilmica (Galicia)
Banda das Crechas (Galicia)

>> VENRES 11 DE XULLO
Escola de Gaitas de Ortigueira (Galicia)

Sondeseu (Galicia)
Värttinä (Finlandia)
17 hippies (Alemania)

>> SÁBADO 12 DE XULLO
National Youth Pipe of Scotland

Fía na roca (Galicia)
Odaiko percussion group (Galicia)

Moving Hearts (Irlanda)
Boys of the lough (Escocia)

>> DOMINGO 13 DE XULLO
Uxía + invitados (Galicia)

Eliseo Parra + Tactequeté (Castilla León)
The Dubliners (Irlanda)

CONCERTOS A PARTIR DAS 22:00 HORAS

PRESENTACIÓN

PROGRAMACIÓN
ESCENARIO ESTRELLA GALICIA
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>> XOVES 10 DE XULLO

Noite de foliada

A música tradicional galega convértese en protagonista exclusiva da noite de
arranque do Festival. Catro propostas diferentes, pero que comparten o carác-
ter festivo, apodéranse do Escenario Estrella Galicia. E fano coa intención de
divertir e levantar aos festivaleiros dende o minuto un.

Máis que un maratón de concertos ao uso, a sesión de sons made in Galicia
preséntase como un convite a todos os afeccionados para que continúen a festa,
polo puro gozo de tocar, cantar e bailar.

O reto da organización, que o espírito festivo se estenda a cada rúa de
Ortigueira. Quenta motores.

PARTICIPAN:

1. MALVELA (+ info: www.malvela.com)

Un curso de cantos populares impartido por Uxía Senlle ás súas veciñas da aldea de Sanguiñeda
obrou o milagre. E así, sen pensalo, esta iniciativa destinada a ensinar a cantar e tocar a pandeire-
ta ás mulleres rurais de Mos con ánimo festivo, deixou o ámbito doméstico e puxo os alicerces dun
proxecto musical hoxe asentado. Reforzado de instrumentación, este grupo interxeracional, realizou
en pouco tempo decenas de concertos en Galicia e fóra das nosas fronteiras.

As dezaseis cantareiras - a maior, con 82 anos, é a Señora Carmen que acaba de publicar tra-
ballo en solitario- acompáñanse dun grupo de músicos que, co son da gaita, acordeón, percusión
tradicional e cabaquiño, engaden cor aos cantos de sempre, que recupera a banda.

O seu repertorio, destinado a "rescatar e transmitir as cancións que gardaban na súa memoria",
intégrano temas tradicionais de Galicia, do Norte de Portugal e, en menor medida, canción de autor.
Malvela publicou xa, con éxito, tres álbums: "Que o pano non me namora" (2002), "O aghinaldo"
(2004, temas de nadal) e "Da miña xanela á túa". A súa proposta participativa abrirá o Festival.

Malvela e Xochilmica
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>> XOVES 10 DE XULLO
NOITE DE FOLIADA

2. XOCHILMICA (+ info: www.xochilmica.com)

Nada mellor que este grupo para garantir a esmorga. O quinteto compostelán pisa por segunda
vez o Estrella Galicia, ao que xa se asomaron como gañadores do Proxecto Runas'05. Os temas
sinxelos e pegadizos do seu primeiro traballo, "Cinco elementos”, resultado do seu triunfo no cer-
tame folk de Radio Obradoiro, arrasaron nos palcos de certames como Ortigueira ou Lorient.

A banda, que cumpre o seu primeiro lustro, acaba de publicar o seu segundo traballo discográfi-
co. Un novo álbum titulado "Carta branca", que conserva o espírito festivo e a musicalidade da
instrumentación tradicional galega e en torno ao que xirará o concerto no Festival. Non obstante,
non faltará tampouco o repaso aos temas que os impulsaron.

Os Xochilmica, de longo pasado en agrupacións tradicionais da capital galega como Cantigas e
Agarimos, non defraudarán e, de novo, farán vibrar e saltar aos folkies.

3. BANDA DAS CRECHAS

Directamente dende o casco vello compostelán, chegan os músicos que poñen ritmo ás tradi-
cionais foliadas que confiren personalidade á coñecida “Casa das Crechas”. O Festival pon o
broche de ouro á súa xornada de apertura traladando ao Escenario Estrella Galicia a maxia das
sesións jam do popular local santiagués, fichando para a ocasión algúns dos artistas que nunca fal-
tan nesas noites.

Non será un concerto típico, con repertorio fixo e un plantel de artistas pechado, senón, como
cada mércores no seu hábitat orixinal, unha festa aberta á participación de músicos profesionais ou
afeccionados que saiban tocar ou cantar e que queiran unirse á banda.

7



PRESENTACIÓN

>> VENRES 11 DE XULLO

1. ESCOLA DE GAITAS DE ORTIGUEIRA

Como todos os anos a formación fundadora do Festival, en tempos de Xavier Garrote,
abre a sesión de concertos do venres. A banda de gaitas decana de Galicia- creouse en
1975, sendo precursora do posterior movemento gaiteiril- presentarase no Escenario
Estrella Galicia con medio cento de músicos, entre gaiteiros e percusionistas, e tamén co
seu cadro de baile.

Dirixida por Rodrigo López, a Escola, unha auténtica institución en Ortigueira, mantén
viva a reivindicación do papel da gaita galega na nosa cultura tradicional.

2. SONDESEU (+info: www.sondeseu.org)

A primeira e única orquestra folk do mundo volve a Ortigueira. O seu paso polo Festival, alá por
2003, valeu para presentar e proxectar á formación, integrada por alumnos e profesores do
Conservatorio de Música Tradicional da Escola de Artes e oficios de Vigo, cando nin sequera edi-
tara o seu álbum debut, "Mar de Vigo".

Madurado, este proxecto xestionado agora a través da fundación homónima que desenvolve ade-
mais estudios de etnomusicoloxía, non perdeu nin un chisco de orixinalidade. Segue sorprendendo
pola cantidade de músicos que move- nada menos que 35-, pola calidade dos seus arranxos con-
temporáneos e pola variedade de instrumentos que utiliza, algúns deles fabricados na propia esco-
la. A combinación das seccións de arpas (dirixida por Rodrigo Romaní), zanfonas (liderada por Anxo
Pintos), gaitas e percusión (Xaquín Xesteira), violíns (Alfonso Franco), pandeiretas (Chisco Feijoo)
e requintas (Xosé Liz) configuran o seu contundente son.

Chegan con novo traballo baixo o brazo, "Trastempo" (Casa de Tolos, 2007). A nova colección de
cancións inclúe pezas tradicionais e dous temas creados especificamente para o conxunto, inter-
pretados pola orquestra no seu conxunto, sen renunciar aos momentos de lucimento en solitario de
cada unha das súas seccións. Engancharán ao público máis esixente, co seu poderoso directo.

De esqda a dreita, Sondeseu, Värttinä e 17 Hippies
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>> VIERNES 11 DE JULIO

3. VÄRTTINÄ (+info: www.varttina.com)

Regresan ao Festival para celebrar o seu 25 aniversario. O trío de mulleres, que confire a súa
forza a Värttinä, volverá sorprender os folkies coas súas piruetas vocais.

Xurdiu como un grupo folclórico de xente nova, basicamente rapazas, que, coas súas voces e
o seu kantele (a cítara), interpretaban temas tradicionais de Carelia, unha rexión moi próxima á fron-
teira rusa. A formación, que é hoxe a banda de maior proxección internacional do país dos grandes
lagos, evolucionou co tempo cara a un son que combina a harmonía coral finlandesa, con temas
modernos, instrumentos acústicos e electrónicos, e arranxos novidosos.

O proxecto musical fundado polas irmás Kaasinen tira no seu repertorio de temas universais
femininos, cantados precisamente no dialecto da súa rexión. Completan o plantel cinco homes
que tocan acordeón, guitarra, contrabaixo, bouzuki, violín e saxo e aparecen relegados a segundo
plano, cedendo protagonismo ao suxestivo xogo das voces de Susan Aho, Mari Kaasinen e
Johanna Virtaten.

Será a segunda vez que Värttinä (nome en finlandés do fuso das fiadeiras) suban ao escenario
da Alameda. A formación, coautora da banda sonora e do musical de "O señor dos aneis", volve
para presentar “25”, un recompilatorio co mellor do súa xa extensa carreira.

4. 17 HIPPIES (+info: www.17hippies.com)

Nin hippies nin 17. DendeAlemaña chega unha das bandas destinadas a converterse en revelación.
Esta formación mestiza e desenfadada, que ofrece pezas instrumentais alternadas con cancións
propias en inglés, francés e alemán, meterase no peto aos festivaleiros co seu enérxico directo.

Liderado por Christopher Blenkinsop e o seu ukelele, o grupo reinterpreta sons tradicionais
doutros países, como o Klezmer do Leste, a polca ou a chanson francesa. E faino fundíndoo con
pop e rock, estilos dominantes na escena berlinesa na que emerxe a formación, sen que por iso
perdan o seu aroma folclórico.

Tras doce anos de continuos concertos por toda Europa e outros tantos discos publicados, a
banda xira con 13 músicos, que achegan ao proxecto unha espectacular riqueza instrumental.
Contrabaixo, banxo, ukelele e guitarra dan a base rítmica, en tanto que a melodía a poñen os vio-
líns, o violonchelo, o acordeón, o clarinete, a trompeta e o trombón. Todos se van sucedendo no
escenario. Presentan "Heimlich" (en segredo), o seu último disco. Garanten festa ao grande.

PRESENTACIÓN
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>> SÁBADO 12 DE XULLO

1. NYPB

National Youth Pipe Band é unha organización non competitiva integrada por mozos de entre
10 e 25 anos de toda Escocia. Xurdida no 2002, é a primeira e única entidade deste tipo que
agrupa aos mellores gaiteiros e tamborileiros novos, seleccionados a nivel nacional para repre-
sentar ao seu país. A formación estivo na edición 2004 do Festival, colaborando no concerto con
The Chieftains e Carlos Núñez.

2. FÍA NA ROCA (+ info: www.fianaroca.com)

Nova aliñación para un proxecto actualizado. A banda, xurdida a principios dos noventa como
unha aposta de renovación do folk galego, regresa a Ortigueira tras sete anos de ausencia. Fía
na roca volve co álbum "Vente vindo" (2007), co que dá un xiro notable á súa proposta musical.
Despois de tres discos de estudo e un directo ("Fía na roca", "Agardando que pase algo",
"Contravento" e "Dez anos ao vivo"), o instrumental cede protagonismo á voz de Sonia Lebedynski
e a sobriedade de antano vólvese frescura.

Volven con cambios significativos no seu plantel, ao que se incorporaron Xabier Olite (baixos) e
Roberto Rama (gaitas, saxos e low whistles), en substitución de Xavier Bueno e Cris Gándara.

Tras a súa reinvención, Fía marcouse o obxectivo de ir a por todas e abrirse paso no mercado inter-
nacional. Busca facelo con este álbum no que reinterpreta o cancioneiro popular galego, facendo
que soe actual, moderno, tras pasar polo cribo da banda, influída por mil estilos, que conserva o
son elegante e os arranxos únicos que lle confiren un estilo singular.

3. ODAIKO PERCUSSION GROUP (+ info: www.odaiko.es)

A proposta artística máis orixinal do Festival chega, sen dúbida, da man deste cuarteto de per-
cusión galego, fundado en Amsterdam. No conservatorio desta cidade e no da Haya, coincidiron
entre o 2000 e o 2005, Ton Risco, Juan Collazo, Roberto Oliveira e Antonio Ocampo, integrantes
deste grupo que toma nome da variante xigante do tambor tradicional xaponés.

A formación, que percorreu os escenarios nacionais e internacionais co seu espectáculo "Okho"
e achegou a percusión aos estudantes con "Odaiko nas escolas" (proxecto no que colaborou Serxio
Pazos) presenta agora "Galicia on board". Defíneno como un espectáculo cen por cento galego que
repasa a historia da percusión mesturando diferentes tipos de son con percusión.

O resultado non é outra cousa que un son mestizo resultado da fusión de instrumentos galegos,
danza, tambores africanos e brasileiros, voz e instrumentos de placas. E para cativar definitiva-
mente o público, o show, que os acaba de levar ao Taipei International Percussion Convention,
sérvese aderezado cunha coidada escenografía, proxeccións audiovisuais e efectos técnicos.

De esqda. a dereita, Fía na roca, Moving Hearts e The Boys of the lough
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>> SÁBADO 12 DE XULLO

4. MOVING HEARTS (+ info: www.movinghearts.ie)

Marcaron estilo coa súa fusión do son tradicional irlandés co urbano, que impoñían sintetizadores
e saxos. A historia de Moving Hearts arranca en 1981 e conclúe coincidindo co seu momento álxi-
do. Corrían mediados dos oitenta. A súa traxectoria foi breve pero intensa. Nela sucedéronse os
cambios na formación orixinal, as letras comprometidas do principio deron paso ao repertorio instru-
mental do álbum "Storm"... Con todo, deixaron para a historia un estilo particular, froito da mestura
de influencias musicais como o folk, rock, funk ou fazz, que deixou pegada noutros artistas do
momento.

No ano 90 celebrábase o seu concerto despedida, ata que en 2007, ano no que se edita "The
Platinnum Collection", decidiron retomar o proxecto para "seguir explorando as posibilidades do
grupo". O éxito do reencontro plasmouse no cd- dvd "Live in Dublín", no que renacen como banda
instrumental e que supón o inicio dunha nova xira.

Lidera a actual formación Donal Lunny (bouzouki) e con el seguen outros tres membros da for-
mación orixinal Eoghan O 'Neill (baixo), Davy Spillane (whistle e uilleann pipe) e Keith Donald
(saxo). Completan o equipo Kevin Glackin (fiddle), Graham Henderson aos teclados, Anthony
Drennan á guitarra eléctrica e os percusionistas Liam Bradley e Noel Eccles. En Ortigueira,
repasarán algúns dos temas míticos e ofrecerán algúns inéditos.

5. THE BOYS OF THE LOUGH (+ info www.boysofthelough.com)

Se hai un par de anos coñecemos a quen foi durante anos o seu violinista, Aly Bain, agora chega
a quenda da que fora a súa banda. Boys of the lough, que pasará á historia como o primeiro grupo
propiamente celta que conseguiu brillar a nivel internacional, debuta en Ortigueira.

Pasaron máis de 40 anos dende a súa fundación e, como cabería esperar, da aliñación orixinal
mantense tan só Cathal McConnell (frauta, whistle e voces). Con todo e, malia os frecuentes cam-
bios da formación, o seu virtuosismo técnico e o respecto mostrado á música tradicional irlandesa
e escocesa converteuna nunha banda de culto.

Con instrumentos exclusivamente acústicos- un dos selos do grupo- tocados de xeito tradicional,
bosquexan un repertorio que combina temas bailables e lentos. O quinteto, completado polo tamén
histórico Dave Richardson (mandolina, cítara, concertina e acordeón), Brendan Begley (acordeón e
voces), Kevin Henderson (fiddle), Malcolm Stitt (guitarra), presenta o seu vixésimo traballo discográ-
fico que ten precisamente o título de "Twenty".
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>> DOMINGO 13 DE XULLO

1. UXÍA + CONVIDADOS (+ info: www.uxia.net)

Unha das mellores voces do panorama galego volve a Ortigueira. Uxía propón para a ocasión,
tal e como lle gusta, un espectáculo intimista e coral, no que compartirá táboas con artistas lusóno-
fos como Chico César, a estrela de maior proxección do pop brasileiro.

A artista de Mos presentará na noite do domingo os temas de seu quinto álbum en solitario:
"Eterno navegar", resultado de anos de traballo e busca. O disco, baseado na tradición, persegue
tender pontes con outras sonoridades atlánticas e ritmos africanos, unha constante na súa xa dilata-
da carreira que, nesta líña, inclúe propostas como o espectáculo multicultural “Cantos na Maré”.

Pezas tradicionais actualizadas, poemas musicados de autores como Celso Emilio Ferreiro,
Curros ou Marica Campo e unha boa lista de temas propios - algún xa adiantado no disco "La tie-
rra del agua" de Javier Limón- integran o último traballo de que fora vocalista de Na lúa, o seu disco
máis novidoso e variado en "cores e ritmos".

A artista de “Estou vivindo no ceo” ou “Danza das areas” (2000) conta neste álbum con nova
banda e coa participación de colaboradores como o compositor, coprodutor e arranxista Paulo
Borges e o músico, creativo e artífice das fotografías do disco Quim Farinha, violinista de
Berrogüetto.

2. ELISEO PARRA + TACTEQUETÉ

Rehabilitación a fondo do folclore ibérico. Pasou da batería eléctrica dos setenta ao pandeiro
cadrado da actualidade. O percusionista, folclorista e cantante valisoletano labrouse unha carreira
do máis actual utilizando como materia prima as cancións do folclore peninsular. Este repertorio
popular e centenario preséntase actualizado e enriquecido, grazas aos imaxinativos arranxos e per-
cusións de Parra e a súa banda. Entre o sorprendente, as piscadelas a estilos como o jazz, o rap
ou o chill out aos que non renuncia nesta reciclaxe dos tons de antano.

No Estrella Galicia repasará, coa súa voz timbrada, os temas do seu undécimo traballo, "De ayer
mañana" e aínda dos anteriores. O álbum, publicado en 2005, pecha a triloxía iniciada con "Tribus
hispanas" e continuada con "Viva quien sabe querer" e completa a súa viaxe sonora polo variado
folclore dos distintos territorios do estado.

(Continúa)
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>> DOMINGO 13 DE XULLO

Parra e o seu grupo integrado por Eduardo Laguillo (teclados, guitarra, sarod e voz), Xavi Lozano
(saxo e voz), Gillem Aguiar (baixo e voz), Pablo Martín e Aleix Tobías (voz e percusión) e Jesús
Parra (voz e guitarra) prometen un directo cheo de vitalidade. Para a ocasión acompañarase de
Tactequeté, un particular grupo de percusión que recrea dende paisaxes sonoras de xunglas
tropicais, ata ritmos tradicionais africanos, pasando por funkies experimentais ou simples xogos
musicais.

Ortigueira descubrirá as razóns polas que a súa posta en valor, liberada de prexuízos, do can-
cioneiro ibérico mereceu o recoñecemento unánime da crítica.

3. THE DUBLINERS

Case medio século despois do seu nacemento no pub dublinés O 'Donogue, debuta en
Ortigueira. Enormes barbas, fama de bebedores... The Dubliners (1962) renovou o estilo das ban-
das tradicionais do seu país e ao longo de cinco décadas inspirou a varias xeracións de artistas
irlandeses e británicos, dende The Pogues, coa que gravaron o clásico, "Whiskey in the Jar", ata
U2. O seu folk arranca na tradición irlandesa máis pura. E así, no seu repertorio non faltan temas
e melodías populares e cancións da época da revolución industrial, temas de granxeiros, de tra-
balladores...

Na súa extensa traxectoria, o grupo, que tomou o seu nome da obra de Joyce, viviu "momentos
duros", tendo que repoñerse de perdas e desercións. Con todo, os seus virtuosos instrumentistas
lograron manterse fieis á lenda. Os fundadores Barney McKenna (baixo, mandolina, voces) e John
Sheahan (violín, tin whistle, mandolina e guitarra) permanecen na aliñación da banda, que com-
pletan Sean Cannon (voz solista e guitarra), Eamonn Campbell (guitarra, baixo e mandolina) e o
baladista Patsy Watchorn (banxo). A sombra do retiro, que os acompaña dende hai anos,
esnaquízase ante a evidencia de que a banda segue de xira.

A presenza desta formación,que ten editados máis de 180 discos e que é responsable xunto a
The Chieftains da "invasión internacional" da música irlandesa, permite saldar a débeda pendente
do Festival cos seus innumerables seguidores. O seu último traballo editado é o dobre álbum- dvd
'Live at Vicar Street'.
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PRESENTACIÓN

>> PASARON POLO FESTIVAL

1978
Antón Seoane, Emilio Cao, y Cromlech.

1979
Xocaloma, Milladoiro, Cromlech, The Culta.

1980
Swensea Jack, Na Casaidigh, Pat Kilbride y Milladoiro.

1981
Bleizi Ruz, Jake Walton, Doa, Os Raparigos, Na Casaidigh, Milladorio, Bedwen Haf.

1982
Xorima, Joe y Antoniette Mackenna, Doa, Trasgu, Milladoiro.

1983
Milladoiro, Pat Kilbride Group, Kornog, Gwerz, Pennou Skoulm.

1984
4 YN Bar Mabsant, Muxicas, Na Lúa, Fiadeiro, Pennou Sokoulm, Milladoiro.

1985
Milladoiro, Bleizi Ruz, Xorima.

1986
Alan Stivell, Oskorri, Tanahill Weavers, Beleño.

1987
Ubiña, Llug, Miro, Arco da Vella, Kormoran, Brath, Yeusin, Fairpost Convention.

1995
Fol de niu, Alain Genty, Na lúa, Bágoa da Raíña , Luetiga, Dhabi Spillane.

1996
Gwerz, Xeque Mate, Shooglenifty, Os Cempés, Callino - Mick O´Brien, Kepa Junkera, Llan de

Cubel, Dervish.
1997

X. M. Budiño, Glaz, Kern, Bágoa da Raiña, Peat Bog Fearies, Pat Kilbride Band, Lliberdon.
1998

Berrogüetto, Skedud, Danú, Feelpeyú, Dómine Cabra, Bágoa da Raiña, Mackumba.
1999

Skolvan, Cristina Pato, Deaff Shepherd, Luétiga, Mick O´Brien Band.
2000

Susana Seivane, Leilía, Milladoiro, Budiño, Capercaillie, Michael McGoldrick, Eileen Ivers, Värttinä.
2001

Kalman Balogh, Vasen, Tejedor, Mercedes Peón, Na lúa, Fia na roca, Luar na Lubre, Sharon
Saannon, Oskorri, La bottine souriante, La Bruja Gata .

2002
Carlos Núñez, La Musgaña, Aquelarre Agrocelta, IGAEM, Berrogüeto, Lian O´Filnn, Bela Fleck,

Gaiteiros de Lisboa, Taraf de Häidouks, Kepa Junkera.
2003

SonDeSeu, Marta Sebestyen & Muzikas +Alexander Belenescu, Altan, Hevia, Bal Tribal,
Hedningarna, Shooglenifty, X.M. Budiño, Rare Folk, Faltriqueira, Fanfarria Çiocarlia, Wolfstone.

2004
Alan Stivell, Kila, Susana Seivane, Quempallou, Karma, Capercaillie, Nova Galega de Danza, Os

Cempés, La Bottine Souriante, The Chieftains & Carlos Núñez.
2005

Ialma, Terrafolk, Gatos del fornu, Bagad Kemper, Radio Tarifa, Luar na lubre, Lunasa, Dominic
Graham School of irish dance, Phil Cunningham + Aly Bain,I Muvrini, Os Diplomáticos

2006
Grupo folclórico Lous Tchancayres, Dominic Graham School of Irish Dance, Nova galega de
danza, Xosé Manuel Budiño, Uxía, Leilía, Bagad Beuzeg, Original Kokani Orkestar, Llan de

Cubel, Solas, Xochilmica, Berrogüetto, Four men and a dog, Gwendal e Session A9.
2007

Pepe Vaamonde Grupo, Eric Rigler & Bad Haggis, Flook, Os Zarambeques, Bagad Kemper,
Kroke, Kepa Junkera, Daniel Bellón + Diego Maceiras + Álex Blanco, Rosa Cedrón, Scottish

Power Pipe Band, Milladoiro, Dervish, Mercedes Peón.

14



PROGRAMACIÓN
PROXECTO RUNAS’08

PRESENTACIÓN

O Festival Ortigueira converterase un ano máis en plataforma de
promoción para os novos creadores da música de raíz.

A través do Proxecto Runas'08 convocou aos grupos emerxentes
ou non consolidados que buscan facerse un sitio no panorama folk
da Península. Responderon a esa chamada un total de 45 bandas
de toda España e Portugal.

Está EN MARCHA o proceso de selección das 8 mellores for-
macións que serán as que actúen no palco de tarde, o Runas.

Elixirán ás bandas:
José Miguel López (Discópolis)
Emilio Españadero (Lume na palleira)
Ángel Varela (La Voz de Galicia)
Óscar Losada (La Opinión de A Coruña)
VISITANTES DA WEB OFICIAL

ESCENARIO RUNAS
Paseo Barro Soto
12 e 13 de xullo a partir das 17:30 h

O grupo máis votado polo público asistente aos concertos
saltará directamente ao Escenario Estrella Galicia do 2009.
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PRESENTACIÓN

>> ACTIVIDADES PARALELAS

EXPOSICIÓNS, OBRADOIROS, TEATRO, ARTESANÍA ...Porque non só de música vive o home, a
dirección artística aposta por abrir o Festival a múltiples disciplinas. Trátase con iso de
ofrecer aos asistentes todo un abano de actividades de corte, máis ou menos cultural
para o tempo de ocio. As 96 horas de Ortigueira non só dan para esmorga.

1. OBRADOIROS DE PERCUSIÓN

Os integrantes de Odaiko percussion group encargaranse de internar aos festivaleiros no mundo
da percusión a través de tres propostas diferentes que permitirán achegarse a ritmos doutras lati-
tudes. Así programarase un taller africano, no que se ensinarán os principais golpes do djembé e
a interpretación de ritmos asimilados de orixe senegalesa; un taller brasileiro no que se traballará
cos instrumentos e técnicas da samba e, finalmente, un taller de percusión corporal.

2. FEIRA DE ARTESANÍA

Como é habitual, o Festival reserva espazo no paseo marítimo para a venda de produtos arte-
sanais na zona próxima á explanada de concertos. Casetas e postos ambulantes ofrecerán diver-
sidade aos visitantes que se acheguen ás inmediacións do porto: pezas únicas, produtos de reven-
da, artesanía do mundo... Un ano máis buscarase facer promoción de sectores en risco de
desaparición e aqueles que ofrecen propostas máis novidosas.

3. DESFILE E CONCERTOS DE BANDAS

O desfile de bandas, que ten lugar o domingo ao mediodía, é outro dos sinais de identidade do
Festival, que se quixo coidar especialmente nos últimos anos. Bandas de nacións celtas como
Escocia e Bretaña irmandaranse no desfile que percorre boa parte das rúas do pobo, lideradas pola
anfitrioa Escola de Gaitas de Ortigueira. As distintas bandas ofrecerán ademais concertos cada
tarde na céntrica Praza de Isabel II.

4. RADIO EN DIRECTO

Os días do Festival emitiranse en directo dende o Teatro de Beneficencia programas de radio.
Durante a fin de semana, Emilio Españadero relizará senllos especiais do seu Lume na palleira de
Radio Galega (sábado a partir das 16 h e domingo ás 15 h).
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5. EXPOSICIÓN XACOBEO

6. CONCERTO EN FORMATO REDUCIDO: EMILIO RÚA

O Festival Ortigueira "pecha" a programación artística da presente edición cun concerto intimista.
O domingo 13 de xullo, o Teatro de Beneficencia vibrará coa voz do cantautor Emilio Rúa. O de
Vendas da Barreira (Riós - Ourense) presentará en Ortigueira os temas de “Vida Miña”. Con este
segundo traballo discográfico, aposta por unha renovación da música pop feita en Galicia e canta-
da en galego, a través da mestura co jazz e mais cos sons tradicionais.

Emocionará aos folkies coa súa peculiar e suave voz aguda, coa que completa un repertorio con
temas sinxelos, no que ademais se inclúen versións de temas populares como "A Rianxeira" ou "A
saia da Carolina". A súa música persegue a intimidade e a tenrura sen abandonar as reivindicacións
sociais e individuais máis importantes como son a soidade, o desamor ou a fin da violencia.

Rúa, que comezou a cantar moi de neno xunto aos seus irmáns e o seu pai na orquestra fami-
liar Concorde Atenea, ten tras de si unha notable experiencia na que non faltan xiras, premios en
concursos musicais, por exemplo, na 5ª Muestra Nacional de Canción de Autor de Ceutí (Murcia)
ou no certame de Jóvenes Cantautores de Elche (Alacante) e un primeiro disco, "Emilio Rúa", publi-
cado hai sete anos.

7. ARTISTAS DE RÚA

Poñen a nota de cor a cada esquina da vila durante o Festival. Sen este espontáneos, Ortigueira
sería outra.

PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

>> SERVIZOS

1. ACAMPADA LIBRE

Ganas de festa, mochila ao ombro e oídos ben abertos. É o único que esixe o Festival. O ámbito
da quilométrica praia de Morouzos, unha zona protexida que aspira a ser declarada parque natu-
ral, convértese por catro días na "oitava cidade de Galicia". A área de acampada libre do Festival
acolle ao redor de dez mil tendas.

Sen cemento, pero con todos os servizos para facer o máis cómoda posible a estancia (duchas
e aseos, postos de restauración, bus gratuíto á zona de concertos ...) Morouzos consolídase como
a mellor alternativa para os que veñen a Ortigueira buscando empaparse da maxia celta.

Pleno verán, praia, gaitas e un ambiente único, froito da convivencia entre tribos, converten o
areal de Morouzos no outro grande escenario do certame. Con interese por si mesmo.

2. APARCADOIROS VIXIADOS

A organización habilita este ano dúas zonas de estacionamento gratuítas. Unha delas situada
xusto antes de chegar ao núcleo de Ortigueira vindo dende Ferrol e a outra situada xusto antes do
núcleo, vindo dende Viveiro. Este último aparcadoiro- situado na zona de A Venta- será o principal
e estará aberto dende os días previos ao arranque do certame. O outro, máis afastado, sitúase no
polígono industrial de Cuíña e abrirá o venres.

3. REDE DE AUTOBUSES GRATUÍTOS

Realizan as 24 horas - cada vinte minutos- o percorrido entre os puntos neurálxicos do Festival.
Os buses comezan a funcionar o xoves 6, realizando dúas rutas diferentes. A primeira trasladará
aos visitantes dende os aparcadoiros ata a vila. E a segunda partirá do núcleo urbano con destino
a Morouzos.
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4. INFORMACIÓN

Á Oficina de Turismo uniranse paneis informativos por todo a vila e unha conveniente
sinalización. Ademais, atenderanse as dúbidas dos visitantes tamén nos puntos de
venda de merchandising, situados nos principais puntos de tránsito.

5. ZONA DE RESTAURACIÓN

Na explanada contigua aos Xardíns do Malecón, anexos á zona de concertos, instalaranse dis-
tintos espazos de comidas ao aire libre. Así mesmo a paraxe de Morouzos contará con varios pos-
tos de restauración na zona do piñeiral e instalaranse postos de bocadillos nas diferentes rutas de
acceso á praia.

6. SEGURIDADE E LIMPEZA

O operativo de limpeza verase reforzado con respecto a edicións anteriores. Nel participarán
preto de cen operarios. Pola súa banda, a seguridade implicará un número aproximado de 150 per-
soas (a maioría, voluntarios de Protección Civil e Policía). Se a estes sumamos o persoal de pro-
dución e da organización, podemos concluír que, ao redor de 400 persoas, velarán porque todo
saia ben durante as 96 horas de música libre.

PRESENTACIÓN
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>> REPERCUSIÓNS DO FESTIVAL

O Festival consolidouse como a gran marca da vila de Ortigueira. Supón un auténtico revulsivo
para a economía local, ata o punto de que sectores tradicionais como o do pequeno comercio ou
os negocios de hostalaría sobreviven na vila grazas ás rendas do certame. Pero ademais,o evento
ten un papel importante na potenciación da industria do folk galego.

Co obxectivo de realizar unha estimación aproximada dos efectos económicos do Festival
Ortigueira teremos que valorar o seguinte:

EFECTOS DIRECTOS - Gastos realizados polas institucións organizadoras para o desenvolve-
mento do festival (execución de programas, salarios, alugueiros...). Na pasada edición superaron
os 675.000 euros. Empresas e institucións galegas eríxense como principais patrocinadoras.

EFECTOS INDIRECTOS- Gastos que realizan os espectadores como consecuencia da súa asis-
tencia ao Festival. Non hai, polo de agora, estudos ao respecto pero pódense achegar algúns
datos, que permiten botar contas:

·FEVE aumenta en 13.000 o número de prazas para dar servizo ao municipio.

·A compañía de autobuses Arriva activa liñas entre Ortigueira e as principais cidades galegas,
chegando a mover ao redor de 6.000 viaxeiros no 2007.

·As pouco máis de 400 prazas hostaleiras do municipio están ao 100% durante o Festival. Non
obstante, os festivaleiros comezan a chegar a comezos de semana, repercutindo isto moi positiva-
mente nos hostais e establecementos de restauración.

·O cartel de "completo" colga nos hoteis e hostais dos municipios veciños da comarca, da Mariña
lucense e ata de Ferrol, a cidade más próxima, a 50 km.

·Visitan o Festival ao redor de cen mil persoas, das que un 40% se instala en Morouzos, co con-
seguinte gasto.

EFECTOS INDUCIDOS

-O Festival está consolidado como plataforma mediática e escénica para os artistas folk do país.
Por exemplo, este ano a metade dos grupos que actuarán no palco principal son galegos. O seu
paso polos escenarios de Ortigueira repercute nas vendas pero, sobre todo, na súa promoción.
Moitos fanse oco despois nos carteis doutros festivais do estado e doutros puntos de Europa.

- Á marxe dos postos de traballo promovidos pola propia organización para o correcto funciona-
mento do Festival, a iniciativa privada crea decenas de empregos, basicamente ligados ao sector
da hostalaría.

- O municipio tería que investir máis de 800.000 euros ( valoración de TNS Sofres de novas apare-
cidas entre o 15 de xuño e o 15 de xullo do 2007) para conseguir unha presenza en prensa e tv
como a acadada durante o certame.

As cifras xustifican por si soas a decidida aposta emprendida polo Concello de Ortigueira no ano
2000 para converter o Festival na cita musical por excelencia do verán galego. Un esforzo ao que
se suma, implicándose como coorganizadora, a Consellería de Innovación e Industria, a través do
Xacobeo.

O paquete de música gratuíta, praia e convivencia en plena natureza que ofrece a Vila obtivo o
pulo definitivo no 2005 coa concesión por parte do Ministerio de Industria da declaración de Festa
de Interese Turístico Internacional. Unha designación única dentro do circuíto de macrofestivais de
todo o estado que supón todo un aval para Ortigueira.
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>> PRENSA FESTIVAL
Chema Corral
659365308/

+34981402413/
Durante o Festival +34981402542

prensa@festivaldeortigueira.com
prensa@concellodeortigueira.com

Alameda s/n
15330 0rtigueira (A Coruña)

Acreditacións de prensa e
imaxes promocionais do Festival:

www.festivaldeortigueira.com
(Sección PROFESIONAL)
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