PR O G R A MA
LUNS 10

OURENSE

20:30

TEATRO PRINCIPAL
Cerimonia de apertura do Festival

MARTES 11

CARBALLIÑO

22:30 Festival no Anfiteatro de Veracruz

CELANOVA

20:30 Festival no Claustro do Mosteiro

MÉRCORES 12

MANZANEDA

22:30 Festival no Patio do Colexio

VIANA DO BOLO

22.30 Festival na Praza Maior

XOVES 13

12:00 Recepción Oficial na Deputación de Ourense
ALLARIZ

23:00 Festival no Campo da Barreira

MACEDA

22.30 Festival na Praza das Toldas

XXXII XORNADAS DE FOLCLORE

VENRES 14

A RÚA

23:00 Festival no Parque do Aguillón

ENTRIMO

20:30 Festival na Alamenda

SÁBADO 15

C. CALDELAS

20:30 Festival no Patio do Castelo

VERÍN

22:30 Festival na Praza Maior

DOMINGO 16

TRIVES

22:30 Festival no Colexio Sta. Leonor

XINZO
DE LIMIA

20:00 Desfile: Parque do Toural - Pza. Carlos Casares
20:30 Festival na Pza. Carlos Casares

LUNS 17

23:00 Festival na Praza Maior

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Xulio Fernández Senra
SECRETARÍA

MARTES 18

Fco. Javier Álvarez Campos

BANDE

20:30 Festival na Pza. da Constitución

O BARCO

22:30 Festival no C. da Festa - Malecón

MÉRCORES 19

RIBADAVIA

Olga Mojón Costela

23:00 Festival no Auditorio do Castelo

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

OURENSE

DIRECCIÓN

22:30 Desfile: Parque de S. Lázaro - Pza. Maior

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

XEORXIA
Gori

FOLK DANCE ENSEMBLE
SHAVLEGO

O grupo Shavlego foi fundado no ano 1998 na cidade de Gori, situada no centro do país caucásico, a
pouco máis de oitenta quilómetros da capital Tibilisi. Nos seus espectáculos ofrecen un conxunto de
danzas, músicas e cantos de todo o país, como mostra da conservación da súa cultura e tradición. A
forza dos seus bailes masculinos son reflexo do carácter guerreiro do pobo xeorxiano, que se torna en
elegancia e delicadeza cando saen ao escenario as mulleres.
Ademais de ter participado en numerosos festivais de folclore do seu país, así como programas da
televisión, o grupo Shavlego ten representado o folclore de Xeorxia en festivais de Turquía, Rusia,
Romanía, Francia, Ucraína, Bulgaria, Portugal e España, sendo esta a primeira ocasión que visita a
nosa terra.

TAIWAN

Taichung

TAIWAN YOUTH
DANCE COMPANY
Taiwan Youth Dance Company foi creada
1973, liderada por Miss Hung, Shu-Ling
é constituída por profesores, alumnos e
ex-alumnos da súa academia. Os membros desta compañía executan as danzas
do seu país coa maior perfección e co o
maior profesionalismo inculcado pola súa
directora.
O grupo conta cun amplo repertorio de
bailes, que vai dende a danza tradicional
chinesa, a danza popular e danzas estilizadas aborixes taiwanesas. Ten obtido varios
premios no seu país e mesmo a nivel internacional xa ten participado, en festivais de
España, Nova Celandia, Estados Unidos,
Francia, Italia, Turquía e Portugal.

MÉXICO

México D. F.

COMPAÑÍA NACIONAL
DANZA FOLKLÓRICA

Fundada en 1975 como Ballet Folklórico de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial,
a Secretaria de Educación Pública atribuiulle o nome de México Ballet Folklórico no ano 1979. Nieves
Paniagua fundadora e directora dirixiu a Academia de Danza Mexicana e a Escola Nacional de Danza
Folklórica do sistema nacional para o ensino profesional de danza do mesmo instituto. Todos estes antecedentes xuntos á sua traxectoria profesional, deron como resultado a creación da Compañía Nacional
de Danza Folklórica. Recibiu varios premios, sendo o máis importante a medalla de ouro no 43º Festival
Folclórico Internacional de Dijon (1989). As súas actuacións internacionais estendense por todo o mundo.
Podemos citar países como, Italia, Suíza, Iugoslavia,
Hungría, Panamá, Honduras, Colombia, Ecuador,
Albania, Alemaña, Bélxica, Costa Rica, Chile, China,
Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Guinea
Francesa, Holanda, Honduras, Martinica, Nicaragua,
Perú, Portugal ou Venezuela.

FILIPINAS

Richmond, Columbia Británica (Canadá)

RUSIA

Arkhangelsk

Arkhangelsk é a capital do Oblast ruso do mesmo nome, situada na costa do mar Branco, no norte da
Rusia europea, moi cerca do Círculo Polar Ártico. Nesta cidade creouse no ano 1964 o Grupo Coreográfico
“Druzhba”, que dende os seu comezos foi medrando tanto en calidade artística como en número de compoñentes, contando na actualidade con máis de 250 mozos de entre 16 e 25 anos.
O grupo conta cun amplo repertorio de carácter folclórico composto por músicas, bailes, cantos e traxes de
Rusia e principalmente da súa propia rexión de Arkhangelsk. Na súa longa historia, o grupo ten participado
en cidades de toda Rusia, e a nivel internacional en festivais de Noruega, Finlandia, Suecia, Italia, España e
Portugal. Cada dous anos organizan o seu propio festival en Arkhangelsk.

BRASIL

PHILCAS
www.philcas.ca

PhilCAS of BC (Philippine Cultural Arts Society of British Columbia, Canada) é un grupo de danza filipina
creado en abril de 1999 por descendentes de emigrantes do arquipélago asiático na cidade de Richmond,
Canadá, coa intención de manter os lazos culturais co país de orixe dos seus ascendentes, principalmente
nos campos da música e a danza.
Dende o seu nacemento, PhilCAS ten realizado numerosas actuacións en diversas cidades cacadianas,
sendo a partir do ano 2006 cando comezou a participar en festivais internacionais de folclore viaxando a
Holanda, Italia, Turquía, etc.,
sendo esta a primeira vez que
visitan España.
O seu repertorio céntrase en
bailes tradicionais de orixe filipino e danzas de influencia hispana. Destaca o seu especial
coidado na posta en escena así
como o rico e variado vestuario que amosan.

EXEMPLARY CHOREOGRAPHIC
ENSEMBLE DRUZHBA

Belo Horizonte, M.G.

GRUPO FOLCLÓRICO
www.grupoaruanda.com.br
ARUANDA

O grupo folclórico Aruanda é unha entidade de carácter cultural, que dende 1960 busca a preservación e divulgación da cultura tradicional da súa terra para o que ten recuperado máis de 100 bailes
cos seus traxes e músicas, o que lle permite ao grupo dispor dun moi amplo e variado repertorio para
os seus espectáculos.
A súa actividade abrangue non só a representación en escenarios, senón tamén a colaboración
con institucións educativas a nivel escolar primario e secundario o que lle permite a formación de
actores, coreógrafos e investigadores no campo da etnografía. Máis que un grupo que traballa na
recuperación e promoción do folclore brasileiro, Aruanda é unha institución cultural que contribúe
continuamente á inclusión social, a construción da cidadanía e a preservación da cultura e identidade
nacional.
Aruanda ofrece nos seus espectáculos un amplo repertorio de danzas de todo o territorio brasileiro, tanto de orixe
indíxena como de influencia portuguesa,
española, holandesa
e africana, cun vistoso e variado vestuario, que, ao longo
dos seus máis de
cincuenta anos de
historia, teñen levado por numerosos
festivais de todo o
mundo, sendo esta
a primeira vez que
visitan o festival de
Ourense.

