XXIX XORNADAS DE FOLCLORE

PR OGR AMA
LUNS, 6

20:30

TEATRO PRINCIPAL
Cerimonia de apertura do Festival

BANDE

20:30

Festival na Praza da Constitución

O BARCO

22:30

Festival no Campo da Festa-Malecón

CARBALLIÑO

22:30

Festival na Praza Maior

MACEDA

22.30

Festival na Praza das Toldas

12:00

Recepción Oficial na Deputación de Ourense

ALLARIZ

23:00

Festival no Campo da Barreira

MANZANEDA

22:30

Festival no Patio do Colexio

RIBADAVIA

23:00

Festival no Auditorio do Castelo

TRIVES

23:00

Festival no Colexio Sta. Leonor

A RÚA

23:00

Festival no Parque do Aguillón

C. CALDELAS

20:30

Festival no Patio do Castelo

20:30

Festival no Claustro do Mosteiro

20:00

Desfile: Parque do Toural - Pza. Carlos Casares

20:30

Festival na Praza Carlos Casares

OURENSE
MARTES, 7

MÉRCORES, 8

XOVES, 9

XXIX XORNADAS DE FOLCLORE

VENRES, 10

SÁBADO, 11
Teatro Principal
de Ourense

DOMINGO, 12

XINZO
LUNS, 13

OURENSE

DIRECCIÓN

22:30

Desfile: Parque de S. Lázaro - Pza. Maior

23:00

Festival na Praza Maior

MARTES, 14

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Xulio Fernández Senra
SECRETARÍA

Fco. Javier Álvarez Campos

ENTRIMO

20:30

Festival na Alameda

VIANA DO B.

22:30

Festival na Praza Maior

22:30

Festival na Praza Maior

MÉRCORES, 15

VERÍN

Olga Mojón Costela

XORNADAS DE FOLCLORE

Apdo. de Correos 484
32080 Ourense - España
Telf./Fax: 00 34 988 249493
xornadasfolclore@depourense.es

VILA FOLCLÓRICA

Centro Residencial Docente
Universidade Laboral
Avda. da Universidade, s/n
A Cuña - Mariñamansa - Ourense

Foto: Álvaro Vaquero

CELANOVA

6 / 15 DE AGOSTO DE 2012

OURENSE A RÚA ALLARIZ BANDE CASTRO CALDELAS CELANOVA
ENTRIMO MACEDA MANZANEDA O BARCO O CARBALLIÑO
RIBADAVIA TRIVES VERÍN VIANA DO BOLO XINZO DE LIMIA

ARXENTINA

MÉXICO

Córdoba

COMPAÑÍA
ARTÍSTICA SENTIRES

A Compañía Arxentina de Danzas
Sentires integra músicos e bailaríns de diferentes cidades e
provincias para o desenvolvemento artístico-cultural, nacional
e internacional. Este grupo foi
declarado de interese cultural
pola Municipalidade de OncativoCórdoba, pola Secretaría de Cul
tura da Provincia de Córdoba e polo Ministerio de Relacións Exteriores e Comercio Internacional.
Ten representado a Arxentina en diferentes festivais internacionais en países como Italia, Francia,
España, Portugal, Holanda, Bulgaria, Ecuador, Colombia, Polonia e Alemaña, obtendo importantes
premios e recoñecementos por parte do público e de organizadores internacionais.

Querétaro

MÉXICO FOLKLÓRICO

O “Grupo de danza México
Folklórico del S.N.T.E. sección
24” foi fundado no ano 1990 na
Academia de Cultura da cidade
de Querétaro, na zona centro de
México. Está formado por estudantes de secundaria e universitarios que no seu tempo libre
aprenden os bailes do folclore
mexicano. O seu repertorio está formado por bailes de diferentes rexións do país e coa intención de
preservar as tradicións conta coa colaboración de destacados investigadores do folclore de distintas
partes da República Mexicana. Até a data, o grupo realizou máis de 1000 actuacións en 18 municipios
de Querétaro, 23 estados mexicanos e en México D.F., a capital do país. A nivel internacional ten participado en numerosos festivais CIOFF de países como Alemaña, Arxentina, Bélxica, Canadá, Eslovaquia,
España, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Polonia, Portugal e República Checa.

XEORXIA

PERÚ

Tblisi

GEORGIAN STATE
DANCE COMPANY
«GURJAANI»

O Grupo Folclórico de Danzas
e Cantares Estatal de Georgia
Gurjaani forma parte da Asocia
ción de Desenvolvemento Cultural
e Renacentista de Xeorxia e foi
fundado no ano 1961 na capital
do país, Tibilisi. É un dos mellores grupos de Xeorxia, composto por 70 bailaríns, cantantes e músicos, sendo as súas danzas máis representativas «kartuli» «Adjarian» «Farikaoba», «Shejibri»,
«Mulheres Mtiuluri», Fartsa, Kazbeguri, Khanjluri. Foi premiado con varios diplomas e medallas
de Ouro en varios festivais nacionais e internacionais de folclore, nos que ten participado representando a Xeorxia, en países como Turquía, Polonia, Bulgaria, Holanda, Francia, Grecia, España,
Italia, Estados Unidos, Canadá e Portugal.

INDONESIA
Jakarta

FOLK DANCE ENSEMBLE T-TA
PARAMADINA

O grupo folclórico T-ta Paramadina creouse no ano
2009, e está composto por estudantes da Universidade
de Paramadina na cidade de Jakarta en Indonesia. O eu
obxectivo é proporcionar aos estudantes con interese e
talento un marco onde aprender danzas folclóricas de
Indonesia, ademais de danza contemporánea, xunto con
cantos, música e instrumentos tradicionais do país subasiático, para manter viva e difundir a herdanza cultural
dos seus ancestros. A pesar da xuventude do grupo, a
súa experiencia xa é longa tanto no seu país como a nivel
internacional. Ten recibido varios premios e representado a Indonesia en festivais de Polonia, Francia, España,
Dubai e Portugal.

Lima

ASOCIACIÓN
CULTURAL
QHASWA

O grupo Qhaswa foi fundado en Lima, capital do
Perú, no ano 2007. O nome
deste grupo provén do
quechua e significa festa
e baile. O seu principal
obxectivo é investigar,
analizar, divulgar e promover as tradicións culturais do Perú a través da música e o baile folclórico.
Qhaswa está composto por mozos bailaríns e músicos interesados na promoción do patrimonio cultural
e a súa rica diversidade. O seu espectáculo está formado por coreografías creadas a partir do folclore
peruano, mostrando un vestuario rico e vistoso creado artesanalmente. Cunha grande experiencia
internacional, o grupo ten participado en festivais europeos de Francia, España, Italia, Suíza e Portugal.

PORTUGAL

Areosa-Viana
do Castelo

GRUPO
ETNOGRÁFICO
DE AREOSA

O Grupo Etnográfico de Areosa
foi creado no ano 1966 e dende
entón tense convertido nun
grupo de referencia no folclore
portugués. O seu traballo na
recuperación e divulgación das
tradicións populares ten feito
que este grupo acade o máis alto recoñecemento entre o público e as institucións vinculadas ao folclore. O seu repertorio de música e danzas, así como a súa colección de traxes representa unha das
mellores postas en escena da etnografía portuguesa. O grupo ten representado a Portugal en festivais
de Francia, Alemaña, Brasil, Italia, Bélxica e en numerosas ocasións en España.

RUSIA

Krasnodar

FOLK DANCE
ENSEMBLE STANITSA

O conxunto Stanitsa foi creado no
ano 1990 na cidade de Kuban, no
Territorio de Krasnodar, aos pés
das montañas do Cáucaso, a onde
chegaron os cosacos descendentes de Zaporozhe no século XVIII,
durante o reinado da Emperatriz
Catarina. O grupo conta cun repertorio do folclore cosaco influenciado polas cultura dos diferentes territorios nos que se ten asentado este pobo amante da liberdade e independencia, territorios de Ucraína, de Rusia e dos países do norte do Cáucaso. Stanitsa
ten unha organización de máis de 250 persoas con idades comprendidas entre os 7 e os 30 anos
e ao longo da súa traxectoria artística ten participado en festivais da República Checa, Ucraína,
Polonia, Turquía, Francia, Portugal e España, sendo esta a segunda ocasión que visita Ourense.

RUSIA

Orekhovo-Zuevo

FOLK DANCE
ENSEMBLE DEVATCHA

O grupo Folk Dance Ensemble Devatcha
creouse na cidade de Orekhovo-Zuevo,
no Oblast de Moscú hai máis de 40
anos e está formado por mozos e mozas dos distintos institutos da cidade.
O seu repertorio recolle o folclore da
zona central de Rusia, cunha ampla
variedade de ritmos e influencias das
diferentes culturas que compoñen a amalgama que é este país: bailes dos mariñeiros cos seus vigorosos saltos, bailes festivos cos seus rapidísimos ritmos e acrobáticos elementos, bailes cómicos, bailes cíngaros, bailes cosacos, etc. fan que o público quede entusiasmado co espectáculo
de Devatcha. Na súa dilatada historia, este grupo ten ofrecido o seu espectáculo en toda Rusia,
nos países veciños e noutros como a República Checa, Exipto ou os Estados Unidos de América.

VENEZUELA
Guanare

COMPAÑÍA INTERNACIONAL
FOLCLÓRICA DANZAS
ZAZARIBACOA

A Compañía Internacional Folclórica Danzas
Zazaribacoa fundada en 1988 é hoxe en día
unha das máis importantes de Venezuela.
Desenvolve un traballo de estudo e investigación no que respecta as raíces do folclore na
posterior posta en escena do material recollido. Xuntamente cos habitantes de Guanare,
forma, promove e divulga as tradicións populares, cubrindo todo tipo de espazos culturais. Polo seu
traballo ten recibido importantes premios e recoñecementos de Faculdades e Universidades do Estado.
Os seus espectáculos están cheos de colorido e alegría, sendo un embaixador do folclore de Venezuela
en todos os festivais nos que participa. Dende o seu comezo, o grupo ten visitado países como Chile,
Eslovenia, España, Italia, México, Perú ou Portugal.

