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SONS’14 
 
DORIAN WOOD (Los Ángeles, canción de autor) 
presentación do seu novo disco Rattle Rattle 
Teatro Principal 
venres 24 xaneiro 
21.00 
8 euros (anticipada) /10 euros (billeteira) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa Tenda  
colaboración: Festival Sinsal 
 

KEPA JUNQUERA (Bilbao, folk) 
presentación do seu novo disco Galiza 
Teatro Principal 
sábado 1 febreiro 
21.00 
15 euros / 13 euros (anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902434443 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 

CORASONS 
Uxía, Carlos Blanco… 
Teatro Principal 
mércores 12 febreiro 
21.00 
15 euros / 12 euros (anfiteatro) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 

UTE LEMPER (Berlín) 
Forever: os poemas de amor de Pablo Neruda 
Auditorio Novagalicia Banco 
venres 14 febreiro 
21.00 
25 euros (patio butacas e 1º anfiteatro) / 20 euros (2º anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
Auditorio Novagalicia Banco (o día do concerto, a partir das 19h.) 
 

SONDESEU (Galicia, orquestra folk) 
presentación do seu novo disco Danzas brancas 
Auditorio Novagalicia Banco 
sábado 1 marzo 
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20.30 
anticipada  
Patio butacas e Anfiteatro 1: 8 euros (anticipada) / 11 euros (billeteira) 
Anfiteatro 2: 6 euros 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
Auditorio Novagalicia Banco (o día do concerto, a partir das 18h.) 
 

ROI CASAL (Galicia, folk/pop) 
concerto de presentación do seu novo disco 
Teatro Principal 
mércores 2 abril 
21.00 
8 euros (anticipada) / 10 euros (billeteira) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), www.roicasal.com 
 

NACH (Alicante, hip hop) 
presentación do seu novo disco Los viajes inmóviles 
único concerto en Galicia 
Sala Capitol 
sábado 5 abril 
21.00 (apertura portas) 
15 euros (anticipada) / 20 euros (billeteira) 
venda entradas: Ticketmaster,  Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa 
Tenda, Cultura Urbana, salacapitol.com 
 

FANFARE CIOCARLIA (Rumanía, world-music) 
Sala Capitol 
venres 2 maio 
21.00 (apertura portas) 
15 euros (anticipada) / 20 euros (billeteira) 
venda entradas: Servinova, Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa 
Tenda, Casa de Crechas, salacapitol.com 
 

AMANCIO PRADA 
A Rosalía de Federico 
Teatro Principal 
venres 16 maio 
21.00 
20 euros / 15 euros (anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902434443 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
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SONS’14 JAZZ 
 
SUMRRÁ (Santiago de Compostela, jazz) 
Sumrrá inmortalizados 
Teatro Principal 
sábado 25 xaneiro 
21.00 
7 euros (anticipada) / 9 euros (billeteira) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa Tenda, Miranda 
Records 
 
ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO GROUP (Barcelona, jazz) 
Teatro Principal 
venres 7 febreiro 
21.00 
15 euros / 12 euros (anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 
LARA BELLO (Granada, jazz/world-music) 
presentación do seu disco Primero amarillo, después malva 
ABE RÁBADE / PACO DICENTA / PAULO SILVA 
Teatro Principal 
domingo 23 febreiro 
20.30 
12 euros 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 
PABLO SEOANE TRÍO (Galicia, jazz) 
presentación do seu novo disco Inópia 
Teatro Principal 
venres 28 febreiro 
21.00 
8 euros (anticipada) /10 euros (billeteira) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
Miranda Records, A Reixa Tenda, O París, Borriquita de Belén, El Puente 
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DORIAN WOOD (Los Ángeles, canción de autor) 
 
presentación do seu novo disco Rattle Rattle 
Teatro Principal 
venres 24 xaneiro 
21.00 
8 euros (anticipada) /10 euros (billeteira) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa Tenda  
colaboración: Festival Sinsal 
 

 
 
Para comezar o ciclo Sons 2014 e como froito dunha nova colaboración co Festival 
Sinsal, o Teatro Principal acollerá a presentación do alxeriano de orixe costarricense 
Dorian Wood, que paseará o seu arrebatador carisma polos escenarios nun tour de dez 
concertos nos que entenderemos por que, como el di, non está aquí para consolarnos. 
Porque o seu é someter ao público, enfrontalo, a unha especie de 'apocalypse, now' en 
clave pop. 
 
Falamos dun home orquestra que, aínda que virá cunha banda que inclúe baixo, 
percusión, teclados e acordeón para envolver a súa voz, se sobredimensiona ao abrir a 
boca. Como ocorría con Levi Stubbs (The Four Tops) ou pasa con Antony Hegarty. E é 
que Dorian dáo todo, suor e bágoas -en estudo tamén, pero máis en directo-, mentres se 
fai pasar por trasunto de, segundo o demande a canción, Scott Walker, Nina Simone, 
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Nick Cave ou Tom Waits, enchufando á súa interpretación unha carga emocional tensa e 
exuberante.  
 
De ambigüidade sexual encuberta (ou non). De puñetazo na mesa. Armado cun saque 
vocal que quedaría como un traxe de xastre a un predicador e con especial talento para 
experimentar (eses ataques ruidistas), Wood empezou a cultivarse no mundo da 
partitura desde a infancia. Transcorridos os anos, cambiou o conservatorio polos 
circuítos de bares gay de L.A. A súa música, tan académica como 'underground', tan 
harmónica como disonante.  
 
Chegou en 2007 o seu debut longo, 'Bolka', e dous anos máis tarde o EP 'Black Pig Suite', 
ambos conxugando o atrevemento formal do seu cóctel (folk, soul, coros búlgaros, 
música experimental: todo entrelazado), no que se daban a man a espiritualidade do sur 
estadounidense e o virtuosismo do Tin Pan Alley da época dourada. Un par de óperas 
modernas despois, así como diversas actuacións comisionadas por institucións de 
prestixio (Os Angeles Contemporary Exhibitions), universidades (UCLA) e museos de 
renome (o MOCA californiano), chegou o seu segundo disco, 'Brutus' (2010), un salto sen 
rede, só voz e piano, gravado en directo na igrexa londiniense de St. Giles-In-The-Fields 
durante unha xira europea.  
 
Desde entón o reto deste fan de Tino Casal (é certo) foi preparar 'Rattle Rattle', o seu 
terceiro álbum, que saíu a principios deste ano. Unha épica colección de cancións que 
dispensa coma se fosen unha peza: fai pensar en Scott Walker refacendo o 'Smile' de 
Brian Wilson. Serán concertos excéntricos, con aire dramático e fantasmal. Diferentes, 
como é el. 
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KEPA JUNQUERA (Bilbao, folk) 
 
presentación do seu novo disco Galiza 
Teatro Principal 
sábado 1 febreiro 
21.00 
15 euros / 13 euros (anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902434443 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 

 
 
KEPA JUNKERA, o músico euscaldún máis importante, influinte e internacional do 
momento, edita co selo galego FOL MÚSICA o proxecto máis ambicioso da súa carreira: 
un traballo discográfico rodeado das mellores formacións e artistas da actual escena 
tradicional de Galicia. 
 
En “GALIZA” a trikitixa, o tradicional acordeón diatónico vasco, fóndese á perfección 
coas gaitas, as voces, os pandeiros, as arpas, os acordeóns... para crear un universo de 
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música tradicional perfecto. O eixe musical GALIZA-EUSKALHERRIA tivo moitos 
achegamentos ao longo dos anos, pero nunca estivera tan ben representado como neste 
dobre álbum de KEPA JUNKERA. 
 
“GALIZA” conta cunha presentación espectacular: un libro de 23 x 23 cm, de tapas duras, 
50 páxinas con ilustracións, fotos e textos. 
 
Este disco/libro ten un ambicioso plan de mercadotecnia e promoción que inclúe 
presentacións confirmadas en Galicia, Euskadi e Madrid. Sinaturas de discos e 
showcases en Fnac A Coruña e Madrid, tendas Elkar, Feira de Durango... e promo 
presencial nestas cidades. 
 
Todo un acontecemento na escena da música tradicional da Península ibérica que agora 
chega á nosa cidade. 
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CORASONS 
 
Uxía, Carlos Blanco… 
Teatro Principal 
mércores 12 febreiro 
21.00 
15 euros / 12 euros (anfiteatro) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 

 

O ciclo Sons'14 acolle o concerto de presentación de CoraSons, un proxecto audiovisual 
e literario da editorial Kalandraka. Unha numerosa selección dos artistas involucrados 
en CoraSons participará neste especial concerto que se celebrará mércores 12 de 
febreiro no Teatro Principal de Santiago. 

Con textos do colectivo CoraSons e fotografías de Isabel Leal, este proxecto artístico 
reúne fotografía, música e documental, con intérpretes galego-lusófonos latexando 
unidos nunha lingua común. Sentimento, ledicia e liberdade nun libro-cd-dvd que 
agroma do amor. 

Confirmaron a súa asistencia en Santiago: Xoán Curiel, Najla Shami, Uxía, Aline Frazäo, 
Sergio Tannus, Carlos Blanco, Isabel Leal, Rui David, Budiño, Luanda Cozetti, João 
Afonso, Norton Daniello, Magín Blanco 
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 “… Corações de Galiza, Portugal, Brasil e Angola pulsando, batendo e emocionando na 
mesma lingua con «sotaques» diferentes” [Fragmento do limiar, de Uxía]  

CoraSons é unha experiencia artística que xurdiu nas redes sociais e inicialmente 
materializouse nunha exposición de fotografías de Isabel Leal e nun recital coa 
participación de varios músicos na Casa das Crechas de Santiago de Compostela. 

A ese encontro seguiulle un concerto celebrado na Illa de Arousa ao que se sumaron 
máis de 40 intérpretes e que se plasmou nun documental gravado por Paco Abelleira. 
Agora, da man de KALANDRAKA, o proxecto que dirixe Uxía convértese nun libro-cd-dvd 
con 19 temas e cunha película de hora e media. 

Cada imaxe conta unha historia feita canción. A natureza, a vida cotiá, a arquitectura, as 
sombras, a xeometría ou a imaxinación son os escenarios que se recrean partindo da 
forma e da simboloxía do corazón. Mais, lonxe do enfoque romántico, CoraSons trata 
sobre a afectividade, os sentimentos, as emocións, a amizade, e reivindica latexarmos 
unidos. Músicas quentes para tempos xélidos, corazón-coraza para tempos incertos. 

 “Cada imagem conta uma história, um momento irrepetível, adquirindo múltiplos 
sentidos, para quem contempla. Recriar, improvisar, jogar com os reflexos e com a 
desfocagem, procurar a geometria da minúcia, desafiar as sombras e a magia, ousar a 
poesia e a simplicidade, dar à luz cor e metáforas…” [Fragmento do limiar, de Isabel 
Leal]  

“Unha mostra, encontros, química, música… E amizade, por cima de todo a amizade… e a 
lingua común” [Fragmento do limiar, de Carlos Blanco] 

“… Este documental musical pretende deixar constancia desta historia. Una historia 
diferente. Una historia única. Una historia de amizade” [Fragmento do limiar, de Paco 
Abelleira] 
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UTE LEMPER (Berlín) 
 
Forever: os poemas de amor de Pablo Neruda 
Auditorio Novagalicia Banco 
venres 14 febreiro 
21.00 
25 euros (patio butacas e 1º anfiteatro) / 20 euros (2º anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
Auditorio Novagalicia Banco (o día do concerto, a partir das 19h.) 
 

 
 
Ute Lemper, unha das artistas internacionais de maior relevancia na actualidade, 
visitará Santiago para presentar o seu novo disco, 'Forever: the love poems of Pablo 
Neruda'. Con este novo disco Ute Lemper rende homenaxe á obra que o poeta chileno 
Pablo Neruda escribiu durante o seu exilio, sempre desde a visión que esta carismática 
artista imprime a todas as súas composicións. 
 
A extensa e variada carreira de Ute Lemper deixou a súa impronta no escenario, o cine, 
en concerto e en gravacións discográficas. Foi eloxiada internacionalmente polas súas 
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interpretacións das Berlin Cabaret Songs, da obra de Kurt Weill e da chanson francesa, 
así como polas súas actuacións en Broadway, París e Londres. O seu álbum, Ute Lemper: 
Between Yesterday and Tomorrow (2008) é unha peza única xa que todas as cancións 
son composicións propias. 
 
Ute Lemper naceu en Münster (Alemaña) e cursou os seus estudos na Escola Superior de 
Música e Danza de Colonia e no Instituto do Teatro Max-Reinhardt-Seminar de Viena. 
Debutou profesionalmente nos papeis de Grizabella e Bombalurina na produción 
vienesa do musical Cats, continuou coa parte protagonista en Peter Pan (Berlín) e coa de 
Sally Bowles en Cabaret, na versión escénica de Jerome Savary (París), actuación 
galardoada co premio Molière á mellor actriz de musical. Actuou tamén en Der blaue 
Engel, como Lola e o coreógrafo Maurice Béjart creou para ela o ballet A Mort Subite. 
Ademais, actuou en moitas das Weill Revues coa compañía de danza de Pina Bausch, e 
interpretou a parte de Velma Nelly, pola que foi galardoada co Laurence Olivier Award, 
na produción londiniense do musical Chicago. 
 
Como solista en concerto percorreu todo o mundo xunto ás orquestras de maior 
renome. As súas gravacións para Decca inclúen Ute Lemper Sings Kurt Weill, Die 
Dreigroschenoper, Die sieben Todsünden, Mahogonny Songspiel, Prospero's Books 
(Nyman), Songbook (Nyman/Celan), Illusions (Piaf/Dietrich), City of Strangers 
(Prever/Sondheim) e Berlin Cabaret Songs. En 2003 saíu But One Day e recentemente 
un álbum e un DVD en directo en Carlyle, un dos cabarés máis actuais de Nova York. 
Tamén gravou para CBS e Polydor. No cine traballou con Pierre Granier-Deferre, Peter 
Greenaway, Ivan Dikhovichni e Robert Altman, entre outros directores. 
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SONDESEU (Galicia, orquestra folk) 
 
presentación do seu novo disco Danzas brancas 
Auditorio Novagalicia Banco 
sábado 1 marzo 
20.30 
anticipada  
Patio butacas e Anfiteatro 1: 8 euros (anticipada) / 11 euros (billeteira) 
Anfiteatro 2: 6 euros 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
Auditorio Novagalicia Banco (o día do concerto, a partir das 18h.) 
 

 
 
 
Coa edición do seu cuarto disco, 'Danzas Brancas', Sondeseu confirma a consolidación 
dun proxecto no que espectáculo e virtuosismo camiñan da man. 
 
Froito dunha experiencia didáctica levada a cabo no Departamento de Música 
Tradicional e Folk da Escola da Artes e Oficios de Vigo (actual ETRAD), nace Sondeseu 
como a primeira orquestra estable de Europa con repertorio folk: unha formación de 
corenta músicos que interpretan música tradicional de Galicia arranxada 
especificamente para una ampla variedade de instrumentos: zanfonas, arpas, gaitas, 
voces, percusións, violíns, bouzoukis, contrabaixo e requintas. 
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A súa  irrupción no panorama folk, na edición de 2004 do Festival do Mundo Celta de 
Ortigueira, foi referendada por unha enorme aceptación entre os públicos más 
heteroxéneos, tanto de España como de Europa. A combinación de instrumentos 
tradicionais e outros procedentes do folk  dá lugar a un timbre único, tan característico 
desta formación como a enerxía que se desprende do escenario e que, invariablemente, 
acaba contaxiando á audiencia. 
 
Ademais de Ortigueira, cómpre destacar no seu currículo os concertos no CeltFest de 
Cork (Irlanda, 2005 e 2006), no festival Etnohelmántica (Salamanca), Helsinki Music 
Centre, Intercéltico de Lorient (Bretaña, 2006 e 2009), Expo-Zaragoza 2008, Celtica 
Aosta ou Teatro Circo Price.  
 
Sondeseu encabezou entre 2010 e 2012 o Proxecto ENFO (siglas en inglés da Rede 
Europea de Orquestras Folk). Auspiciado pola Axencia Europea para a Educación e a 
Cultura (EACEA) e orientado á constitución en Europa de novas orquestras de música 
folk, este programa levou á formación a Italia e Finlandia. 
 
En decembro de 2013 Sondeseu Orquestra Folk de Galicia levou a cabo en Vigo 
presentación do álbum Danzas Brancas, o seu cuarto traballo discográfico. 
 
Sondeseu Orquestra Folk de Galicia está dirixida por: 
 

- Rodrigo Romaní. Director executivo de Sonde-seu Orquestra Folk de Galicia. 
Dirixe a  sección de arpas. 

- Anxo Pintos. Director da sección de zanfonas.  
- Xosé Liz. Coordinador das seccións de Requintas e Bouzoukis.  
- Alfonso Franco. Responsable da sección de violíns.  
- Francisco Javier Feijoó, “Chisco”. Director da sección de canto da Orquestra.  
- Xaquín Xesteira. Director das seccións de percusións e gaitas.  
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ROI CASAL (Galicia, folk/pop) 
 

concerto de presentación do seu novo disco 
Teatro Principal 
mércores 2 abril 
21.00 
8 euros (anticipada) / 10 euros (billeteira) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), www.roicasal.com 
 

 
 
O compositor e cantante galego, considerado unha das referencias da música galega 
actual, mostrará unha versión moito máis pop da que nos ten acostumados, onde se 
seguirán a combinar elementos da tradición como a arpa céltica, a zanfona ou o 
bouzouki xunto coa modernidade na produción musical á que nos ten acostumados. 
 
Roi Casal e a súa banda presentarán en vindeiras datas o seu terceiro traballo 
discográfico, logo do éxito da xira que acaba de rematar con máis de 50 concertos e 
10.000 discos vendidos só en Galicia.  
 
Con este novo disco, Roi Casal, acompañado da voz de Silvia Ferre e do resto de 
integrantes da banda, trasladará ao público esa ambición que o caracterizou dende o 
seus comezos. Unha sonoridade que segue a transmitir a forza e personalidade propia 
que o diferenza no panorama musical actual. 
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NACH (Alacante, hip hop) 
 

presentación do seu novo disco Los viajes inmóviles 
único concerto en Galicia 
 Sala Capitol 
sábado 5 abril 
21.00 (apertura portas) 
15 euros (anticipada) / 20 euros (billeteira) 
venda entradas: Ticketmaster,  Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa 
Tenda, Cultura Urbana, salacapitol.com 
 

 
 
NACH tennos afeitos a viaxar pola cidade a ritmo de rap. Os seus seis albumes musicais e 
a súa dilatada traxectoria profesional, de máis de 15 anos, aválano. Nesta ocasión, a 
viaxe continúa... 
 
Pero agora NACH proponnos un vehículo distinto e, aínda que o decorado segue sendo a 
cidade, fonte de inspiración, regresa escoitando novas partes da alma, deixando oco á 
introspección, sen regras preconcibidas nin rimas enxauladas en ritmos ou esquemas 
determinados. 
 
NACH, con esta nova entrega, demóstranos a súa multidimensionalidade como artista e 
invítanos a compartir a súa viaxe a través do SLAM ou, o que é o mesmo, a través da 
poesía oral interpretada. 
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LOS VIAJES INMÓBILES supón un voo sen motor, coa palabra como impulsor das 
emocións e coa música como catalizador das sensacións. Unha intensa viaxe cara ese, ás 
veces, esquecido e maltratado interior pero que non require rozamento nin esforzo 
físico. Aquí colle a existencia, o amor, a esperanza, a frustración, o medo e infinidade de 
sensacións, sempre coa cidade como telón de fondo. O peso compositivo da música corre 
a cargo do pianista MOISÉS P. SÁNCHEZ acompañando así cunha gran calidade e 
sensibilidade especial a todos os recitados deste disco. 
 
Trátase dun traballo que vén demostrar, de novo, a polivalencia creativa de NACH, 
desmarcándose de calquera etiqueta ou tendencia pechada e demostrando que, máis alá 
de tribos, de culturas e de modas, é un artista que flúe sobre as augas da máis candente 
actualidade sen perder o amor pola poesía de formatos máis clásicos. Porque en toda a 
súa amplitude e grandeza, NACH é un artista da palabra. 
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FANFARE CIOCARLIA (Romanía, world-music) 
 

Sala Capitol 
venres 2 maio 
21.00 (apertura portas) 
15 euros (anticipada) / 20 euros (billeteira) 
venda entradas: Servinova, Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa 
Tenda, Casa de Crechas, salacapitol.com 
 

 
 
Fanfare Ciocărlia é unha orquestra xitana de metais provenientes dun pequeno pobo no 
noroeste de Romanía chamado Zece Prăjini. A súa enerxía e enxeño conquistaron os 
escenarios de todo o mundo. Ao herdar a súa profesión de músicos e os seus 
instrumentos dos seus pais e dos seus avós, toman cada concerto como unha 
competición na que teñen que demostrar porque chegaron ao lugar destacado no que se 
atopan hoxe e porque se converteron nos responsables de manter vivo o verdadeiro 
espírito desta música. Cando a Fanfare Ciocarlia sobe ao escenario o público pode estar 
seguro que o que vai escoitar é autentica e verdadeira música xitana (“gypsy music” ou ” 
balkan music” como se fixo internacionalmente famosa) 
 
Esta formación provén do pequeno pobliño , Zeca Prajini, no noroeste de Romanía. É 
neste lugar illado do mundo, situado nun val semioculto pola bruma, ao que se accede 
por camiños sen asfaltar, apenas transitados, que ocupan familias de gansos e de 
cabalos, é alí, onde aínda hoxe viven unhas oito familias de xitanos que se dedican á 
agricultura ao xeito tradicional dos campesiños sometidos ao ritmo de cada estación 
climática. Este illamento mantívolles sen moitas noticias do mundo exterior durante a 
época comunista pero á vez permitiulles conservar intacta a antiga tradición otomá de 



                                                

 

COMPOSTELA CAPITAL CULTURAL. Comunicación 
Auditorio de Galicia. Avenida do Burgo das Nacións, s/n C.P. 15705. Teléfonos 981552290/618948576 
Correo electrónico: comunicacion@auditoriodegalicia.org FB: compostelacapitalcultural TW: CCultura 
Web: www.compostelacapitalcultural.org / www.auditoriodegalicia.org 

 

acompañar con orquestras de metais (brass bands), desfiles militares, as vodas e os 
funerais, algo que no resto de Romanía practicamente desapareceu. Un día apareceu por 
alí un mozo alemán, apaixonado pola música, que se convertería no súa descubridor e 
que hoxe é o seu produtor, Henry Ernst. 
 
Así foi como en 1997 Fanfare Ciocarlia (Ciocarlia significa "canto de alondra"), 
conquistaría Europa , volvendo tola a unha audiencia na que convivían punks con crista, 
skins coa cabeza rapada, amantes do jazz, do funk, da world music ou simples 
afeccionados en busca de música que soe auténtica. Ata chegaron a actuar nos sagrados 
templos da música clásica. Os membros desta formación, aínda que só falan un dialecto 
local do "romaní" (idioma xitano), utilizan a linguaxe internacional da música e é que a 
música de Fanfare Ciocarlia é algo novo que non existía antes. Os discos da Fanfare 
Ciocarlia introduciron os ritmos balcánicos nas pistas de baile dos clubs de todo o 
mundo e os espectadores responden ao poderoso "funk balcánico" convertendo os 
concertos en auténticas festas. Así sucedeu tamén en Norteamérica, Xapón e Australia. 
 
KAIRA MUSICA. Ese ritmo vertixinoso que rompe e racha, a forma de colocar a súa boca 
e os seus beizos na boquilla do instrumento, o son suave e áspero á vez das súas 
trompas, fanos completamente diferentes a calquera outra orquestra de metais do 
mundo. Calquera que presencie un concerto deles pode asegurar que non viu nunca 
tocar a ningunha fanfarra como o fan eles. 
 
Paralelamente ao éxito obtido entre os críticos especializados e os medios en xeral 
Fanfare Ciocarlia participaron en varias películas de cine (“Contra la pared” de Fatih 
Akin, Princes Amongst Man , Borat, ou “Crimen Ferpecto” de Alex de la Iglesia) ademais 
de ser sampleados, copiados e imitados por centos de dj's, artistas rebotados do rock e 
do indie, directores de cine en paro e fanfarrias da competencia. A súa radical 
interpretación de clásicos da música occidental como o tema central do "Agente Secreto 
007” ou o tema "Caravan"de Duke Ellington mostran a súa capacidade para poñer o seu 
selo naquilo que tocan. 
 
A Fanfare editou ata a data oito discos discos, a maioría deles colocados nos primeiros 
postos das listas de world music. O próximo será o noveno co título “Devil’s Tale” . Na 
Fanfare Ciocarlia se confronta co guitarrista canadense Adrian Raso, virtuoso do jazz. 
Ademais participaron en dúas superproducións musicais como “Gypsy Queens & Kings” 
que xuntou no mesmo escenario aos mellores músicos xitanos e "Balkan Brass Battle" 
que enfrontou cara a cara aos rumanos coa coñecida orquestra serbia ” Boban i Marko 
Markovic Orkestar ” nunha pacífica  liorta musical que recorreu os máis prestixiosos 
festivais internacionais. En España déronse a coñecer no inesquecible espectáculo “El 
Tiempo de los Gitanos” no que se intercalaban entre os inesquecibles Taraf de Haidouks, 
Esma Redzepova e Los Gitanos de Rajastán. O seu DVD “Brass On Fire” foi sinalado pola 
revista especializada  "Songlines" como un dos documentais musicais máis innovadores. 
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AMANCIO PRADA 
A Rosalía de Federico 

 
Teatro Principal 
venres 16 maio 
21.00 
20 euros / 15 euros (anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902434443 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 

 
 
A Rosalía de Federico é un diálogo escénico de Amancio Prada con dúas das voces máis 
esenciais e conmovedoras da poesía española: Federico García Lorca e Rosalía de Castro. 
 
“Levo a Galicia no corazón porque nela vivín e soñei moito”, dixo un Lorca admirativo do 
país de Rosalía, ao que viaxou en 1932 e en cuxo idioma escribiu os seus 'Seis poemas 
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galegos'. Xa na súa primeira mocidade o poeta de Granada evocara, nunha dolente 
salutación elexíaca á súa irmá en tristeza a poeta de Padrón, aquela presenza desafiante 
fondura que o acompañaría o resto da súa vida. 
 
Sobre unha idea orixinal de José Luís Gómez, Amancio Prada reconstrúe luminosamente 
as pegadas que polos camiños sen tempo da poesía conducen ao reencontro co ausente, 
a presenza de canto vincula á terra e as persoas coa memoria dos seus soños. É o facerse 
cargo do destino dos outros, a alianza cos humildes entendida como unha bela opción de 
estar no mundo, o que outorga unha asombrosa vixencia ao mandato das súas palabras. 
 
Neste recital Amancio Prada aborda composicións inéditas ata hoxe no seu repertorio: a 
figura simbólica de Federico e Rosalía, de novo en viva voz, ante a paisaxe crítica dunha 
máis que común conciencia. 
 
Amancio Prada voz, guitarra e zanfoña 
Cuco Pérez acordeón  
Dirección Carlos Aladro 
Itinerario poético Juan Carlos Mestre 
Deseño de iluminación Carlos Marquerie 
Deseño de son I. Hita 
Espazo escénico Marco Herreros 
Produción executiva Margarita Taibo 
 
Un espectáculo producido por Camaina Producións Artísticas sobre unha idea orixinal 
de José Luís Gómez, en coprodución co Teatro Español de Madrid e coa colaboración da 
Consellería de Cultura dá Xunta de Galicia. 
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SONS’14 JAZZ 
 

SUMRRÁ (Santiago de Compostela, jazz) 
 
Sumrrá inmortalizados 
Teatro Principal 
sábado 25 xaneiro 
21.00 
7 euros (anticipada) / 9 euros (billeteira) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado), A Reixa Tenda, Miranda 
Records 
 

 
 
En pleno proceso de xestación do seu quinto álbum, Sumrrá acomete a gravación 
audiovisual dunha xornada ao vivo. O xenuíno trío de jazz galego documentará o seu 
paso polo Teatro Principal de Compostela, para deixar inmortalizada unha noite máxica 
e única, coma todas as citas Sumrrá. O sábado, 25 de xaneiro, Sumrrá inmortalizados, ao 
vivo, en Compostela... 
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'Sumrrá é unha formación cunha das traxectorias máis sólidas e constantes da escena 
jazzística española, cunha gran proxección internacional, como certifican as súas xiras 
por festivais de Bolivia, Bulgaria ou Sudáfrica. Sumrrá formouse no ano 2000 e ata hoxe 
deixaron atrás centos de concertos e catro discos, dous deles en directo. Desde os seus 
inicios, Sumrrá fascinou a crítica e público cun jazz inclasificable, melódico e moi aberto, 
destacando a orixinalidade das súas composicións, a calidade dos seus integrantes e a 
frescura dos seus directos.  
 
Sumrrá non entende de modas, de etiquetas, nin de estilos. pasaron 13 anos, que en jazz 
é moito tempo, desta feliz reunión, e o trío continúa reinventándose e alimentándose 
dos proxectos paralelos dos seus compoñentes' (Juan Torreiro) 
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ANDREA MOTIS & JOAN CHAMORRO GROUP (Barcelona, jazz) 
 
Teatro Principal 
venres 7 febreiro 
21.00 
15 euros / 12 euros (anfiteatro) 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 

 
 
Esta nova artista, Andrea Motis, canta cunha grande personalidade e ademais, toca o 
saxo e a trompeta. Do seu bo facer ten gran parte de responsabilidade o seu mentor Joan 
Chamorro. O traballo que está facendo este saxofonista (entre outros instrumentos) 
veterano do jazz catalán desde a Sant Andreu Jazz Band, a big band máis nova de 
Europa, é sensacional. 
 
Andrea Motis. Nada en Barcelona fai 18 anos, voz, saxos soprano, alto e trompeta. 
Trompetista como primeiro instrumento, pero moi boa saxofonista, alto e soprano. 
Comezou a cantar a principios de 2009 e foi nesta época que comezou, con só 13 anos, a 
colaborar con Joan Chamorro (recoñecido saxofonista e pedagogo). Desde entón 
realizou máis de 200 concertos, en Festivais de Jazz tan importantes como o de 
Barcelona, Peralada, Girona, etc. Este verán estivo de xira por diversos países como 
Suíza, Francia, Brasil, e no principio do ano fará unha xira por Turquía. 
 
 No ano 2010, con só 14 anos, grava o disco "Joan Chamorro Presenta Andrea Motis", un 
traballo onde Andrea toca todos os seus instrumentos, pero co que máis podemos sentir 
é coa súa voz... 
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O pasado ano publicou o seu ata agora, último disco 'Feeling good' con moi boa acollida. 
 
Andrea aporta un novo xeito de cantar, sensible, cun timbre de voz moi característico e 
maduro para a súa idade, e no que non podemos deixar de sentir a súa propia condición 
de instrumentista. 
 
Joan Chamorro (saxos baixo, barítono, tenor, alto e soprano, clarinete, clarinete baixo, 
frauta, corneta, contrabaixo) 
 
Estuda a carreira clásica de saxofón no Conservatorio de Barcelona co profesor Adolfo 
Vendas e paralelamente obtén o título de Grado Superior o Taller de Musics de 
Barcelona. 
 
Traballou con músicos de gran renome como Slide Hampton, Tete Montoliu, Frank 
Foster, Gary Smulyan, Dick Oatts, Bebo Valdes, Ralf Lalama, Nicholas Payton , Teddy 
Edwars, Frank Wess, Jessy Davis, Dennis Rowland, etc. 
 
Nesta ocasión fanse acompañar doutros tres excelentes músicos: o pianista Ignasi 
Terraza, o batería Esteve Pi e o guitarrista Josep Traver 
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LARA BELLO (Granada, jazz/world-music) 
 

presentación do seu disco Primero amarillo, después malva 
ABE RÁBADE / PACO DICENTA / PAULO SILVA 
Teatro Principal 
domingo 23 febreiro 
20.30 
12 euros 
venda entradas: entradas.novagaliciabanco.es / 902444344 
Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
 

 
 
Bello é unha contadora de contos, unha viaxeira cultural, unha bailarina cantante que 
toma prestado das tradicións españolas e árabes. 
 
No escenario é unha presenza carismática e aberta, cunha intelixencia meticulosa. Coas 
súas cancións orixinais representa o poder das músicas do mundo, da fusión, o mellor de 
cada estilo únese nunha mestura onde recolle as raíces e fontes do coñecemento que se 
atopan dentro da súa propia experiencia, das súas vivencias e raíces. Así na voz desta 
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granadina de pelo escuro escóitanse as tormentas de area do Sahara como nas súas 
mans os harmoniosos dedos das danzas nos templos da India. Hai flamenco nos seus 
pés, danza oriental na súa torso, e na súa garganta a chamada á oración do predicador. O 
que fai é admirable, e cheo de beleza, integridade e xenerosidade. Belo ten unha voz 
chea de delicadeza, da que unha melodía xorde nun momento de gran emoción, e 
aséntase na quietude, como unha canción de aves na selva ou o tintíneo do auga sobre as 
rocas. 
 
Nada en Granada, España. Actualmente divide os seus días entre España e Estados 
Unidos, convertida nunha artista da escena actual neoiorquina. Bello comeza as súas 
aparicións no escenario desde moi temprana idade, traballando en música, danza e 
teatro, fusionando as tradicións da súa terra: flamenco, música árabe, música clásica e 
jazz. Estuda canto lírico no Conservatorio de Granada e Jazz no Taller de Musics de 
Barcelona, e traballa con orquestras de Música Andalusí como a Orquestra Chekkara de 
Tetuán. 
 
Nomeada Mellor Artista Española do Ano 2010 (Listas Europeas de Músicas do Mundo -
WMCE-) polo seu disco debut Niña Pez (2009). En 2012 a súa segunda gravación 
Primero Amarillo después malva, foi eloxiada pola prensa de Estados Unidos e 
Latinoamericana, en PEOPLE Magazine e a Radio NPR's "The World". 2013 viu a súa 
terceira gravación, Garnatiyya, e na CNN encomiouse a presentación da súa álbum 
baseado en cancións tradicionais españolas recompiladas polo poeta Federico García 
Lorca, Por el agua de Granada: cancioneiro lorquiano. A súa arte recompila a música 
clásica e o jazz, cancións e baile flamenco, a danza e poética árabes. 
 
Licenciada en psicoloxía e escritora, traballou nunha gran variedade de proxectos de 
diálogos interculturais e paz, dirixindo proxectos de música con mulleres do cárcere e 
Musicoterapia, así como viaxado por todo o mundo en concertos: Ninegates Beijing Jazz 
Festival (Chinesa), Semaine Culturelle Espagnole (Gabón), Damascus International Jazz 
Festival (Siria), Plataforma de Mulleres Artistas pola Paz en Palestina, e na escena actual 
de Nova York, entre moitos outros. 
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PABLO SEOANE TRÍO (Galicia, jazz) 
 

presentación do seu novo disco Inópia 
Teatro Principal 
venres 28 febreiro 
21.00 
8 euros (anticipada) /10 euros (billeteira) 
venda entradas: Teatro Principal (18-21h., de martes a sábado) 
Miranda Records, A Reixa Tenda, O París, Borriquita de Belén, El Puente 
 

 
 
O pianista ferrolán Pablo Seoane presenta "Inópia", o seu terceiro disco co Pablo Seoane 
Trío, formación que lidera dende 2002. Un feixe de composicións orixinais articuladas 
dun modo case vexetal, como variacións duns poucos e breves temas, fíos que circulan, 
aparecen e desaparecen ao longo do traballo enteiro e que funcionan, en fin, como 
detonante dun exercicio de aberta improvisación colectiva. 
 
Pablo Seoane nace en Ferrol en 1968, estuda música e filoloxía inglesa en Coruña, 
Salamanca e USA (Wake Forest, NC). Desde hai mais de quince anos desenrola unha 
intensa actividade como pianista e compositor en distintas formacións xeralmente 
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vencelladas ao jazz e a improvisación libre (dentro e fora da península ibérica). Ten 
composto música para teatro e levado a cabo tarefas docentes en diversas institucións 
(recentemente, no Conservatorio de Ferrol, por exemplo). Entre as súas últimas 
actividades figuran a xestión das jams-sessions semanais de improvisación libre no Café 
El Puente (en Compostela, xunto a LAR Legido) e a dirección, en colaboración con Javier 
Turnes, duns multidisciplinares "Encontros de Filosofía e Música. Pensar a voces" que se 
celebraron en Cee no outono del 2012. Cabe destacar tamén, no último ano 2013, a 
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