
FESTAS DE OURENSE 2008

do 26 a 29 de xuño



19:30 Inauguración da carpa
 Actuará como pregoeiro:
 D.XOSE LOIS GONZÁLEZ”OCARRABOUXO”. 
 Animación con Grupos de gaiteiros da
 AOFT Gomes Mouro.
 Degustación gratuíta de productos ecolóxicos.
 Apertura da tasca-bar.

20:30 Contacontos
 QUICO CADAVAL

22:00 Concerto de “powerpop galego”
 “THE HOMENS”
23:30 Concerto
 SUSANA SEIVANE
 (Praza maior)
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11:30 “Para nenos e nenas”
 Contacontos
 NATE BORRAJO
 Obradoiro:
 Enredos e xoguetes tradicionais

12:00 “Para nenos e nenas”
	 Actividade	audio-visual

13:00 Sesión”vermouth”	e	comida	amenizada		con
  grupo de gaiteiros “Estiño”, da AOFT Gomes   
 Mouro

18:00 Obradoiros para todas as idades: 
 xogos populares e música tradicional

21:00 Contacontos
 PEDRO BRANDARIZ
 
22:00 Concerto de música tradicional/folc:
	 -	Pandereteiras	da	agrupación AGARIMO
	 -	Grupo	de	música	folc	“COANHADEIRA”     
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11:30 Obradoiros: 
 Para todas as idades:
  - Introducción ao baile tradicional 
           Para nenas e nenos
  - Cociña 
  - Enredos e xoguetes tradicionais
12:00  Apresentación libro de cociña “Vacas”,
 de Flavio Morganti
	 Actividade	audio-visual	para	nenos	e	nenas.
13:00 Sesión”vermouth”
 Amenizada por gaiteiros da AOFT Gomes Mouro
16:00 “Lume na Palleira”, con Emilio Españadero
 Emisión en directo do programa da Radio Galega 
18:00 I CONCURSO DE CUARTETOS DE GAITAS
 “CIDADE DE OURENSE”
 Fase preliminar:
 Pasarrúas dos 10 grupos preseleccionados.
 Actuación no escenario.
	 Grupos	seleccionados	para	a	fase	final
21:00 Contacontos: CANDIDO PAZÓ
22:00 Concerto/Baile
 “PABLO SEOANE GRUPO”
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11:30 - “DIA DO TRAXE”
	 -	I Concurso de empanada caseira
 FESTAS DE OURENSE.

12:00 Iº CONCURSO DE CUARTETOS DE GAITAS
 “CIDADE DE OURENSE”
	 Fase	final:
	 -	Pasarrúas	dos	grupos	finalistas
	 -	Actuación	final	no	escenario
	 -	Entrega	de	premios.
13:00 Iº CONCURSO DE EMPANADA CASEIRA
 “FESTAS DE OURENSE”
	 -	Entrega	de	premios
	 -	Subasta	das	empanadas	gañadoras
17:00 Festa/baile
 CHARANGA “VAI DE BAILE” 
 (do programa Luar da TVG)    
22:00 Concerto
 BERROGÜETTO
 (Praza maior)
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actividades permanentes
Tasca/bar galega: 
comida, bebida e productos ecolóxicos. 
Aberta	de	12:00	a	02:00	hs.	
Comidas	de	13:00	a	16:00	hs	e	de	20:00	a	23:30.		
Queimada	popular	tódolos	días	ás	01:00	hs.

Proxeccións de audivisual galego,	e	fotografías	rela-
cionadas coa cultura galega

Exposición de fotografías relacionadas coa cultura 
galega	“Galegapoloscincosentidos”.

Obradoiro
Espazo permanente con xogos de mesa á disposición 
do	público:	barallas,	dominós,	o	“muiño”,	o	mentireiro,	
dados,	xadrez	(horario	de	12:00	hs	a	21:00	hs).

Panel  interactivo	“Deseña	e	vive	as	túas	festas”

do
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quico cadaval
Actor, director e adaptador teatral, foi o impulsor 
do	movemento	de	contacontos	xurdido	en	Galicia	
na	década	dos	noventa.	Comezou	na	interpretación	
teatral	a	fins	dos	setenta	no	Centro	Dramático	Galego,	
para, a mediados dos oitenta, fundar a súa propia 
compañía,	“O	Moucho	Clerc”.	Traballou	en	diferentes	
producións	da	televisión	autonómica	galega,	así	como	
en	curtas	e	longametraxes.	Continúa	a	traballar	no	
audiovisual	como	actor	e	como	guionista.	Foi	profesor	
de interpretación de “Operação Triunfo” (Portugal, 
2003).

cándido pazó
Comeza	a	súa	actividade	en	1975	como	actor	de	
teatro,	traballando	nas	Mostras	de	Rivadavia.	Actúa	
con	compañías	teatrais	de	Vigo	até	1983,	despois	
con	outras	compañías	de	Galicia	e	co	CDG.	En	1989	
debuta como director coa obra “El mirlo blanco”. 
Desde	entón	é	asíduo	da	escena	galega,	participando	
en	varios	foros	sobre	teatro,	e	impartiu	seminarios	e	
cursos	de	interpretación.	Desde	finais	dos	90	participa	
como	guionista	en	series	de	ficción	para	a	TVG.	É	
presidente	da	AADTEG	(2005).



the homens
Fillos	do	post-core	de	Hüsker	Dü	ou	Fugazi,	namora-
dos	dos	grupos	da	nova	onda	británica	de	finais	dos	
setenta, armados de guitarras ruidosas e tamén de 
sensibilidade	melódica,	The	Homens	amárranse	a	un	
repertorio	positivo	para	ofrecer	un	dos	directos	máis	
cachondos	da	volta.

www.thehomens.com



coanhadeira
Xurden	como	grupo	de	“gaiteiros”,	partindo	dunha	base	
eminentemente tradicional, tanto na formación como 
nos “escearios” recorridos: festas, romarías e demais 
eventos	lúdico-musicais	ata	transformarense	nunha	
mixtura	de	influenzas	musicais	actuais,	con	instrumen-
tos “non tradicionais”.

www.coanhadeira.com



susana seivane
“A	súa	sonoridade	cristalina	da	fe	dunha	rara	mestría...	
Unha	música	onde	o	suave	xemir	do	peto	de	aire	se	
transforma nun ronco con enerxía inesgotable...O 
trance nunca está lonxe.”
Libération

www.susanaseivane.com



berrogüetto
Nun	prazo	moi	breve	de	tempo,	sen	abandonar	a	súa	
sensibilidade	inicial,	Berrogüetto	converteuse	nunha	
das bandas de world music máis importantes do mun-
do.	Unha	das	marcas	galegas	que	funcionan	no	merca-
do	internacional	conservando	a	paixón	pola	tradición	
musical galega e, a un tempo, pola contemporaneidade.

www.berroguetto.com



pablo seoane grupo
Iniciouse na música e baile tradicional nas escolas do 
Centro	Cultural	Rosalía	de	Castro	de	Cacheiras,	Teo	(A	
Coruña).	Gaña	unha	importante	cantidade	de	premios	
dende os seus inicios no mundo da música e baile 
tradicional, tanto en formacións de cuartetos, murgas, 
grupos de baile e sobre todo coma gaiteiro solista.
 
www.pabloseoane.com



vai de baile
De	procedencia	diversa	(Pandeiromus,	Art-monium,	
Rumbadeira,	Clon	Mela…)	e	de	diferentes	estilos	(Jazz,	
clásico e tradicional) os músicos de “Vai de baile” xun-
táronse	para	face-la	música	en	directo	dunha	sección	
chamada	“Vai	de	baile”	do	programa	Luar	da	TVG.



exposicións
“Ourense noutro tempo”
“Galicia	a	través	dunha	xanela”
“Galizapoloscincosentidos”

proxeccións
Trece badaladas
	 Xavier	F.	Villaverde,	2002

Bosque animado, O
 Ángel de la Cruz, Manolo Gómez, 2001

Sempre Xonxa
	 Chano	Piñeiro,	1989

Bombos e bombeiros
	 Pablo	Quintana,	1986

Camiños de encontro
	 Carlos	Amil,	1985

Derradeiros batáns, Os
	 Moncho	Pérez	Rei,	Xosé	M.	Lema,	1987



A Febre do Wolfram
	 Xosé	Lois	Santiago,	1994

Tocar pechado na gaita
	 Pablo	Quintana,	1984

Galicia y Buenos Aires
	 José	Gil,	1931

El bosque animado.
	 Angel	De	la	Cruz	-	Manolo	Gómez,	2002

Romarias

A Melodía do Pan

Documentais sobre o entroido de Vilariño de Conso 
e Laza



“GALEGA POLOS CINCO SENTIDOS”, espazo e 
tempo dentro das festas para a celebración 
da cultura galega, dos seus recursos, da 
súa potencialidade, e da súa capacidade de 
adaptación	ás	novas	prácticas	sociais.	Prácticas	
coas	que	se	ha	de	reafirmar,	transmitir	e	
reelaborar	esta	cultura	que	nos	é	propia,	coa	
súa	identidade	e	diversidade.	Prácticas	coas	
que		se	han	de	definir	as	súas	alternativas	de	
futuro.	Unha	cultura	para	vivir,	crear,	disfrutar	
e	transmitir	polos	cinco	sentidos


