MÚSICA
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Blues do País
Versión Dúo
Blues do País somos Bieitta James, a grande Diva Rural (lseo Agilda) e

Pepe King, o Bluesmanciño que a acompaña (Brais das Hortas).
Xuntas versionamos clásicos do Blues, Soul, Rhythm'n'Blues... E
adaptámolos á idiosincrasia e retranca galegas. E dá gusto! Si, señora!
Blues en galego! Otis Redding no peirao da Coruña, ou Etta James
mariscando en Cabo da Crus, B.B. King nun furancho en Redondela ou
Eric Clapton lendo a Castelao...

Todo iso é posible con Blues do País.
Música de calidade, en galego, mesturada con teatro, clown e
improvisación. Enerxía e entrega total en cada directo e unha
discografía

coidada

no

breve

percorrido

deste

dúo

galaico-

mississipeño.
Dende que arrincamos motores no 2014 xa pasamos por todo tipo de
escenarios e situacións: casas da Cultura, auditorios, festivais, ceas,
aniversarios, paradas do bus, rotondas, rúas e prazas, camións do
pienso e mesmo bateas ... Calquera sitio é bo para botarlle uns blueses
da casa.

Ficha artística

Elenco Iseo Agilda e Brais das Hortas
Nome do espectáculo Blues do País
Modalidade artística Música ao vivo, Teatro clown
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar

VIDEO

Idioma Galego
Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
DOSSIER
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Blues do País
e o Sindicato da Verbena

Os concertos de Blues do País son apoteóticos e imprevisibles, cheos
de enerxía e retranca. Pero aínda hai máis: Blues do País... con banda!
A nosa banda chámase o Sindicato da Verbena.

Tres sindicalistas que nos acompañan: Manu Alonso no baixo (Trioceros,
Mercedes Peón), Martiño Mato no saxo (Tres Trebóns, Magnifique
Bande dos Homes sen Medo, A Máquina de Mallar...) e Gustavo Agassi
(Sacha na Horta, Festicultores Troupe, Brinkadelia).
Se alguén se preguntaba se un dúo coma Blues do País se

quedaba curto para escenarios máis grandes, aquí está a resposta:
Blues do País e o Sindicato da Verbena! Toda a enerxía de Blues do País

Elenco Iseo Agilda, Brais das Hortas Martiño Mato

Ficha artística

multiplicada por cinco e elevada a onde a Diva nos queira levar.

Manuel Alonso e Gustavo Agassi
Nome do espectáculo Blues do País e o Sindicato da Verbena
Modalidade artística Música ao vivo, Teatro clown
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar
Idioma Galego

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
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VIDEO

DOSSIER
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The Lákazans
Gañadores do Premio Martín Códax da Música 2018 na categoría de

jazz, funk e blues, polo seu álbum "Sandwina". Desde os seus inicios alá
polo 2011, esta banda de R&B, soul e xéneros afíns, non pararon de
tocar e crear expectación entre o público que os descobre e o que os
segue, converténdose nun referente en Galicia.
Co

seu

último

traballo

inspirado

na

muller

máis

forte

do mundo, amplían o seu rexistro a novos xéneros da música americana,
máis aló do seu blues característico. Cun directo irresistible, no que van
caldeando aos poucos ao público cunha actitude e presenza que fascina

Ficha artística

desde o primeiro segundo.
Nome do espectáculo The Lákazans
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Inglés, galego, castelán

VIDEO

Duración do espectáculo 75 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
DOSSIER
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Andhrea & The Black Cats
Gañadores do VI Concurso de la Societat de Blues de Barcelona, esta

banda Compostelana leva percorrendo Galicia e parte da península
dende 2012. Do Festival de Blues de Benicassim (2016) ao Sweet
Cotton Festival (2018) desfrutaron dos seus directos cargados de
proximidade e unha atmosfera colmada de complicidade, harmonía e
ritmo.

Hoxe en día están a presentar a súa nova formación, coa
incorporación da tuba, dotando aos seus directos dun carácter
que fai recordar á vella New Orleans, sen abandonar o seu particular

Ficha artística

"blues viejuno“.
Nome do espectáculo Andhrea & The Black Cats
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar

VIDEO

Idioma Inglés
Duración do espectáculo 75 min

Ubicación Espazo exterior ou interior
DOSSIER
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Sabela King
& The Heartbreakers
Con máis de douscentos concertos por toda a xeografía galega, entre os

cales destaca a súa participación no Outono Códax Festival, no Fisterra
Blues Experience e no Feito a Man; Sabela King & The Heartbreakers
gravan o seu primeiro disco homónimo. Apostan por mesturar
composicións propias e versións moi persoais de cancións de Sam
Cooke, Johnny Cash e Emily Loizeau.
O disco está gravado en directo. Sabela King canta e toca o ukelele,

Benjamín Vázquez toca as guitarras e Ramón Figueira "Figui" toca as
harmónicas. A gravación corre a cargo de Dani Blanco. Os dez temas
elixidos inclúen arranxos de percusións, segundas guitarras, voces e
baixos; o que configura o novo son da banda. Un son que require dun
formato máis numeroso para poder levar este tipo de atmosferas ós

directos. Incorpóranse, entón, ao equipo: Diego Novoa ó baixo, Pablo
Sabela king & The Hearbreakers defínense pola contención e a sutileza. A
potente voz de Sabela mestúrase coas atmosferas creadas polos
Heartbreakers para ofrecer un espectáculo cheo de texturas.
Xuntos trazan unha viaxe sonora e estilística na que se percibe un

profundo respecto ás linguaxes das músicas populares, sen deixar de
lado as súas influencias máis modernas.
51

Ficha artística

Vázquez á guitarra e Lucas Martínez ás percusións.

Nome do espectáculo Sabela King & The Heartbreakers

Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar
Idioma Inglés, galego, castelán
Duración do espectáculo 75 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
VIDEO

DOSSIER
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Mallou
Cantares da Terra
Mallou é un dúo formado por Sabela Bello e Benjamín Vázquez.
Conxugan temas propios con clásicos da música popular galega;
cancións de Amacio Prada, Xoán Montes Capón, Suso Vaamonde e
Fran Perez “Narf”, entre outros.
Toman o nome do gaiteiro Xoán Bello Mallou, avó de Sabela

Mallou reinterpreta a tradición da música popular dende un profundo
respecto ás súas raíces. Na súa maneira de crear, entender e
arranxar, percíbense como as diversas influenzas musicais, xunto
coas súas sensibilidades, pasan a forma parte dunha viaxe sonora
que mestura elementos clásicos con outros máis modernos.

Ficha artística

Mallou é un proxecto sutil, contido e intenso. As dinámicas, o aire e o
latexo da propia música son elementos que forman parte da súa
maneira de entender as cancións.

Nome do espectáculo Mallou
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto e familiar
Idioma Galego

VIDEO

Duración do espectáculo 75 min

Ubicación Espazo exterior ou interior
DOSSIER
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Marta Casais
& Benjamín Vázquez
Marta Casais e Benjamín Vázquez presentan un proxecto compartido,
nado cun único propósito: explorar esas cancións que os acompañan
no día a día e que tanto os emocionan.

Guitarra e voz únense para artellar un repertorio composto por
melodías de moi diversas orixes, creando un estilo propio que mestura
xéneros e herdanzas, o presente co pasado, arriscándose a sondear a
forza contida tanto nas harmonías coma nos silencios.
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Ficha artística

Os arranxos, bosquexados dende a improvisación e a escoita mutua,
parten dun profundo respecto polos propios compositores e as raíces
das músicas populares; todo isto sen deixar de reinterpretalas a través
de novas sonoridades, explorando linguaxes coma o blues, o flamenco,
o jazz, a música popular galega ou algunhas músicas populares
sudamericanas, valéndose dunha especial coidado polo legado da
tradición.
Nome do espectáculo Marta Casais
e Benjamín Vázquez
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Todos os públicos

AUDIO

Idioma Galego, castelán e inglés
Duración do espectáculo 60 min

Ubicación Espazo exterior ou interior

DOSSIER
Charlatana.org

Tanto nos Ten

TANTO NOS TEN son: Yoli Neira: bombo chis e voz; Josinho da
Teixeira: tambor e voz; Manuel Cruces: gaitas e voz; Adrián Lareo:
gaita, clarinete, requinta e voz; Alberto Sánchez: acordeón; Nati
Gómez: pandeireta, pandeiro e voz.
A día de hoxe contan con 3 discos: Tanto Nos Ten (2011), Entre
Néboas (2014) e Cortando Fíos (2019).

Ficha artística

Tanto Nos Ten son un grupo de música da Galiza que emprega no
seu repertorio músicas e letras propias e do saber popular,
retranqueiras de escarnio e comprometidas co país e que, xunto ós
pasodobres, muiñeiras, foliadas, rumbas e outros ritmos bailables,
conforman o que denominamos música tradicional furtiva. Con ela
tratan de interactuar coa xente e converter nunha festa cada unha
das súas intervencións, tanto de rúa coma de palco.

Nome do espectáculo Tanto Nos Ten
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego

DOSSIER

Duración do espectáculo 75 min

Ubicación Espazo exterior ou interior
VIDEO
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The Tetas’ Van
The Tetas' Van nace en 2011 coa idea inicial de crear unha banda de

mulleres co obxectivo primordial de visibilizar á muller dentro do
panorama musical, xa que non hai moitas referentes neste ámbito. É
moi importante visibilizar o papel da muller en todos os contextos,
sobre todo para as novas xeracións. É un dos obxectivos deste
grupo: "Queremos normalizar a figura da muller no escenario".
Tamén teñen como obxectivo reivindicar a nosa lingua. E así, en galego,

compoñen letras que falan da realidade da muller, rompendo cos
estereotipos de xénero.
A súa música.
Aínda que somos especialistas en versións, o noso obxectivo é o de

Elenco Lucre (voz), Ornar (guitarra), Irene (saxo), María

nos tocan a todas, a través da nosa lingua. Pretendemos ser tamén a
voz de todas aquelas que desexen que cantemos os seus poemas,
textos ou melodías. É por isto que contamos coa colaboración de
poetisas que nos agasallan as súas verbas encantadas.

Ficha artística

divertir transmitindo, reivindicando e loitando contra as inxustizas que

(Teclado), Pablo (Baixo), Lorena (batería)
Nome do espectáculo The Tetas’ Van
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Adulto

Idioma galego
Duración do espectáculo 90 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
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VIDEO
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Boroa
UN MUNDO DE MÚSICAS
Un Mundo de Músicas é un espectáculo musical no que se presenta a

funcionalidade e versatilidade da gaita, ademáis da súa adaptación ás
novas tecnoloxías no século XXI.
A selección do diferente repertorio, e o arranxo de temas pouco
comúns para a gaita, proporcionan ao proxecto unha sonoridade e unha
posta en escena atractiva, co divertimento e a posta en valor do idioma

universal, a música, como obxectivo.

Ficha artística

Elenco Sabela Olivares, Alberto Millán e Suso Bello
Nome do espectáculo UN MUNDO DE MÚSICAS
Modalidade artística Música ao vivo, Animación de rúa
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
VIDEO
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Lévedo
Lévedo consegue co seu repertorio o que a priori parecería imposible:

arrexuntar no mesmo espectáculo a música tradicional de raíz e o rock
progresivo.
Isto conséguese cun gran respecto pola tradición e cuns arranxos
que permiten que os dous estilos se estimulen mutuamente sen perder
as súas esencias. Non deixarán indiferente a ninguén.
Quen somos?
Lévedo está composto por Miguel (batería), Martiño (saxo), Álex
(baixo

eléctrico), Berni (guitarra

eléctrica), Maca (voz e pandeireta),

Carmen (voz e pandeireta) e María (voz e pandeireta).

Ficha artística

Elenco Miguel Martiño, Álex Bemi, Maca, María, Carmen e María
Nome do espectáculo Lévedo
Modalidade artística Música ao vivo
Público ao que vai dirixido Público adulto e familiar
Idioma Galego

Duración do espectáculo 75 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
VIDEO
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Bouba
Bouba son tres mozas dispostas a tomar o legado dos máis vellos

cantadores e bailadores da zona e converterse en herdeiras e
transmisoras desta enorme fonte de cultura para as vindeiras xeracións.
Despois de 13 anos e un disco, "Vinculeiras", seguen dándolle ferro a
fondo.
Coa forza da percusión e a potencia do canto traen ó hoxe unha cultura

viva e moderna. Desde unha nova ruralidade levan polo mundo un xeito
peculiar de entender o mundo a través da música, sempre cos pés na
terra.
Bebemos dos máis vellos, das máis vellas. Sabemos o que facemos,

Elenco Sabela Olivares, Alberto Millán e Suso Bello

Festa a nosa e terra a presas.

Ficha artística

sabemos quen somos e xuntámonos para non esquecelo.

Nome do espectáculo Bouba
Modalidade artística Música ao vivo, animación de rúa
Público ao que vai dirixido Todos os públicos
Idioma Galego

Duración do espectáculo 60 min
Ubicación Espazo exterior ou interior
VIDEO
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