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Brais das Hortas
Hoxe na horta de Brais das Hortas hai concerto. Mellor dito: Consertasso!

Todo da casa!

Grelos e temassos, cun equilibrio variado de formas e estilos - como

debe ser nun ecosistema musical diverso e saudable!

A Santa Compaña aparécese entre as patacas cantando un trap.

Hai unha pulga punk da praia de Liméns.

As cabras tiran para o monte e os caracois reivindican o seu ritmo: o

reggae.

Entre as cenorias, os lagartos toman o sol ao son dun tumbao -é o

propio!- e os kiwis non paran de brotar bailando ska.

Tamén hai sitio para os soños, coma o de ser astronauta, ou para pedirlle

axuda ás veciñas para botarlle o sulfato as viñas. E máis temassos entre

guitarrazos, charangazos e un lote de instrumentazos máis.

Música e humor para toda a familia.

Letras e arranxos coidados para sementar e apañar risas e ganas de

cantar xuntas.

Consertasso na horta

Elenco Brais das Hortas

Nome do espectáculo Consertasso na horta

Modalidade artística Música ao vivo, teatro, humor 

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego

Duración do espectáculo  50 min 

Ubicación Espazo exterior ou interior

Fi
ch

a
ar

tís
tic

a

VIDEO

DOSSIEREste concerto
é para nós

https://youtu.be/MmLw7jAxXZM
https://www.dropbox.com/s/rkbnoqz6x3hzj8g/dossier Consertasso na Horta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k47w1s26iwwqcg/DOSSIER CONSERTASSO NA HORTA.pdf?dl=0
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Peter Punk e Brais Hortas
Punk para nenas? Por que non?! E logo? Que hai máis punk ca unha

nena?

O punk é rebeldía, é pensar por ti mesma. Do it Yourself!! Faino ti ao teu

xeito!! Como poidas, como queiras e como che preste!

O punk é ir a contracorrente, non ser coma a maioría porque cada unha

de nós é diferente. O punk é berrar, rir, facer pis... e tamén escribir as

túas propias cancións, facer a túa banda, atopar a túa personalidade.

O punk é protestar. Quen non chora, non mama!! Sabemos o que

queremos, sabemos o que non queremos e estamos dispostas a chorar,

cagar e patexar!! Se non podemos xogar, non é a nosa revolución!

Un cantante punk e un cantante infantil condenados a compartir

escenario acaban creando un delirio musical chamado "Concerto

Punklnfantil". Tras descubrirse e recoñecerse van confluíndo,

progresivamente, nun espazo común dando como resultado este

espectáculo musical e de clown para todos os públicos, no que está

presente o concepto punk máis alá dos aspectos máis superficiais.

Vencellado directamente co mundo infantil e as inquedanzas das cativas

e cativos.

Concerto PunkInfantil

Elenco Isaac Rodríguez “Peter Punk” e 

Brais das Hortas

Nome do espectáculo Concerto Punk Infantil

Modalidade artística Música ao vivo, Clown, 

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego

Duración do espectáculo  60 min 

Ubicación Espazo exterior ou interior

Fi
ch

a
ar

tís
tic

a

VIDEO

Este concerto
é para nós DOSSIER

FINALISTAS dos Premios Martín Códax da Música nos anos 2019 e 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=OjDy9lWxxl0
https://www.dropbox.com/s/lhb2ddx1k08q1gb/DOSSIER PUNKI.pdf?dl=0
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Martiña Soñadora
"Martiña soñadora" son Sabela King á voz e ó ukelele e Carlos Gil Fandiño

ó piano e voz.

É unha formación que naceu para o desfrute de nenas e nenas dunha

música composta especialmente para el@s. Con Martiña soñadora

bailarán, aprenderán das músicas e disfrutarán de cancións con ritmos

brasileiros, portugueses, do rock&roll e mesmo do blues, porque os

estilos musicais non teñen idade e todo isto amenizado de fermosas

letras en galego e incluso en francés.

As composicións son todas propias e nelas armonízanse as voces da

ialma do grupo que son Carlos Gil Fandiño e Sabela King, docemente

acompañados de ukelele e piano. Elenco Sabela King e Carlos Gil Fandiño

Nome do espectáculo Martiña Soñadora

Modalidade artística Música ao vivo

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego

Duración do espectáculo  60 min 

Ubicación Espazo exterior ou interior

Fi
ch

a
ar

tís
tic

a

Este concerto
é para nós

DOSSIER

VIDEO

FINALISTAS dos Premios Martín Códax da Música no ano 2022.

https://www.dropbox.com/s/azkbg4xfu04i5lr/info Marti%C3%B1a So%C3%B1adora.jpg?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=ohQRzO7ti54
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@s Jaloch@s

Elenco Suso Bello e Sabela Olivares 

Nome do espectáculo Ritmando

Modalidade artística Música ao vivo 

Público ao que vai dirixido Infantil e primaria

Idioma Galego

Duración do espectáculo  50 min 

Ubicación Espazo exterior ou interior

Fi
ch

a
ar

tís
tic

a

VIDEO

DOSSIEREste concerto
é para nós

Ritmando é un espectáculo musical cuxo obxectivo consiste en fomentar

entre as crianzas o uso da comunicación escrita e oral da lingua galega

como fonte de diversión e aprendizaxe, tendo en canta a inclusión, a

igualdade e os valores sociais e colaborativos.

@s Jaloch@s teñen como obxectivo xogar coa música e a palabra a través

dun concerto de participación activa mediante xogos basados no ritmo,

na percusión corporal, no baile, na escritura creativa e a lingua de signos.

Ritmando

https://www.youtube.com/watch?v=8Rgfqsh8xCI
https://www.dropbox.com/s/rkbnoqz6x3hzj8g/dossier Consertasso na Horta.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0k47w1s26iwwqcg/DOSSIER CONSERTASSO NA HORTA.pdf?dl=0
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Pulpiño Viascón
O Apalpador

Pulpiño Viascón músico, performance circense e multiintrumentista

galego, cóntanos a historia do apalpador a partir dunha banda sonora

aventureira creada cos seus instrumentos máxicos: o serrucho musical,

acordeón diatónico (trikitixa), pandeireta do pé, game boy chiptune, e,

por suposto, coa poderosa voz do Apalpador.

Como non podía ser doutro xeito, o apalpador leverá agasallos para a

rapazada co bandullo baleiro.

Elenco Pulpiño Viascón

Nome do espectáculo O apalpador

Modalidade artística Música ao vivo

Público ao que vai dirixido Infantil e familiar

Idioma Galego

Duración do espectáculo  30 min 

Ubicación Espazo exterior ou interior

Fi
ch

a
ar

tís
tic

a

VIDEO

https://www.dropbox.com/s/azkbg4xfu04i5lr/info Marti%C3%B1a So%C3%B1adora.jpg?dl=0
https://youtu.be/rXi8XfX6cUc
https://youtube.com/shorts/PHBb47w5LDc?feature=share
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