PROGRAMA

xornadas de
folclore

LUNS 8

OURENSE

20:30

TEATRO PRINCIPAL
Cerimonia de apertura do Festival

MARTES 9

ALLARIZ

23:00 Festival no Campo da Barreira

BANDE

20:30 Festival na Pza. da Constitución

XXXIII

MÉRCORES 10

CELANOVA

20:30 Festival no Claustro do Mosteiro

MANZANEDA

22.30 Festival no Patio do Colexio

XOVES 11

12:00 Recepción Oficial na Deputación de Ourense
O BARCO

22:30 Festival no C. da Festa - Malecón

O CARBALLIÑO

22.30 Festival na Praza Maior

XXXIII Xornadas de Folclore

VENRES 12

MACEDA

22:30 Festival na Praza das Toldas

VIANA DO BOLO

22:30 Festival na Praza Maior

SÁBADO 13

C. CALDELAS

20:30 Festival no Patio do Castelo

TRIVES

22:30 Festival no Colexio Sta. Leonor

DOMINGO 14

ENTRIMO

20:30 Festival na Alamenda

XINZO
DE LIMIA

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

LUNS 15

DIRECCIÓN

22:30 Festival no Parque do Aguillón

VERÍN

22:30 Festival na Praza Maior

Fco. Javier Álvarez Campos

22:30 Desfile: Parque de S. Lázaro - Pza. Maior
23:00 Festival na Praza Maior

MÉRCORES 17

RIBADAVIA

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Xulio Fernández Senra
SECRETARÍA

MARTES 16

OURENSE

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

A RÚA

8-17 agosto 2016
OURENSE · A RÚA · ALLARIZ · BANDE · CASTRO CALDELAS · CELANOVA
ENTRIMO · MACEDA · MANZANEDA · O BARCO · O CARBALLIÑO
RIBADAVIA · TRIVES · VERÍN · VIANA DO BOLO · XINZO DE LIMIA

SUDÁFRICA

Ulundi

THEMBA NJILO
FOUNDATION

COLOMBIA
www.njilofoundation.org.za

Sudáfrica é un país situado no sur
de África cunha grande variedade de
culturas que ten enriquecido a cultura e a arte dese país. O grupo estatal da Fundación Themba Njilo foi
fundado en 1984 na rexión KwaZulu,
na provincia de Limpopo. Está composto por 35 mozos estudantes de
varias rexións. Presenta un espectáculo moi dinámico e con moita enerxía, complementado cunha grande
variedade de lindos traxes tradicionais da rexión da que proceden. No
seu repertorio incorporan diferentes
tipos de danzas indíxenas e músicas de tradición Zulú, acompañadas
dunha forte compoñente musical. O
grupo conta cunha longa experiencia
internacional tendo representado o
seu país nos maiores festivais mundiais na Indonesia, España, Italia,
Reino Unido, EUA, Alemaña, Bélxica,
Holanda e Portugal.

BOLIVIA

La Paz

BALLET FOLKLÓRICO
DE LA PAZ (BAFOPAZ)

O Ballet Folklórico de la Paz (BAFOPAZ) é unha institución creada en 2006 que se dedica ao campo
da investigación, ensinanza e posta en escena dos bailes e danzas tradicionais bolivianos. A pesares
da corta historia deste grupo, xa ten percorrido gran parte do país andino, así como diferentes países
americanos e europeos, sendo esta a terceira vez que vén a Ourense.
O seu variado repertorio tanto musical como coreográfico, o vestuario e a súa riqueza escénica e interpretativa fai que BAFOPAZ sexa un dos grupos con máis proxección dentro do folclore boliviano. Os seus
espectáculos ofrecen un percorrido polas diferentes rexións de Bolivia: El Chaco, A Serra, O Altiplano, A
Paz..., o que nos permite, a través dos distintos ritmos, coñecer a totalidade do folclore do país andino.

Bogotá

BALLET FOLCLÓRICO
NACIONAL JAIME OROZCO

Fundado hai 62 anos en Bogotá, Colombia, realizou a primeira actuación no teatro de Cristóbal Colón de
Bogotá. O grupo foi creado dentro das características do folclore colombiano e cun estilo moi persoal, o que
levou a reavaliar as coreografías autóctonas para acceder á categoría de “Ballet Folclórico”, xerando un
novo estilo na danza colombiana, o que permite chegar a un nivel artístico moi elevado co equilibrio entre as
danzas tradicionais e o espectáculo estilizado utilizando todas as técnicas da danza. É seu obxectivo o estudo, a investigación, a preservación e a divulgación da
danza colombiana, así como
a formación de público, bailaríns e coreógrafos. O seu
repertorio é moi extenso con
máis de 200 coreografías.
Ten recibido premios nacionais e internacionais entre o
que destaca o máis recente,
“Óscar da Danza” concedido
no festival CIOFF de Gorizia,
Italia á mellor interpretación da técnica en folclore
e mellor coreografía. Ten
representado a Colombia
en países como Italia, EUA,
México, Ecuador, Perú,
Santo Domingo, Porto Rico,
Eslovenia, Brasil, Venezuela,
Holanda, España e Portugal.

RUSIA - R. DE CHECHENIA

Grozni

STATE DANCE AND SONG
ENSEMBLE “VAINAKH”

A República de Chechenia, territorio autónomo dentro da Confederación Rusa, está situada no norte do
Cáucaso, facendo fronteira ao sur con Xeorxia e ao este coa República de Daguestán. A súa paisaxe caracterízase pola planicies do norte e as montañas, vales e ríos do sur, aspectos que forxaron a idiosincrasia dun
pobo, orgulloso e belicoso, acostumado durante séculos a continuas guerras.
O grupo foi creado en 1939, e dende entón promove a conservación e difusión da cultura tradicional (canto,
música, bailes) dos pobos caucásicos, e máis concretamente a relacionada co territorio de Chechenia. O
repertorio do grupo Vainakh ten entusiasmado ao público da antiga Unión Soviética coas súas coreografías
e espectaculares danzas, conseguindo numerosos premios tanto á súa calidade artística como ao traballo
pola recuperación e preservación do folclore checheno. Tamén ten participado en numerosos festivais de
folclore de todo o mundo, como Polonia, Alemaña, Bulgaria, e gañando premios en Turquía e Italia.

ARXENTINA

General Roca

COMPAÑÍA ARGENTINA
DE ARTE FOLKLÓRICO

A Compañía Argentina de Arte Folklórico –C.A.F– da Cidade de General Roca (Río Negro) ten como
obxectivo difundir a música e a danza do folclore arxentino. O grupo está integrado por músicos e
bailaríns de distintas provincias, cunha ampla traxectoria nacional e internacional. Estes artistas teñen
representado a cultura e as tradicións populares de Arxentina en varios festivais de países europeos
como; Portugal, Alemaña, Polonia, España, Francia e Italia. O repertorio da Compañía baséase nas
danzas de diferentes rexións da Arxentina, interpretadas dun xeito novo e atractivo, onde o entusiasmo
do público mantense en toda a presentación, destacando bailes como o tango e o malambo.

SERBIA

Belgrado

Este grupo foi creado na cidade de Belgrado
no ano 1988 coa idea de mostrar o folclore
dos diferentes pobos que naquel momento
formaban Iugoslavia, ofrecendo unha visión
máis moderna e acorde coas esixencias do
público para o que ofrecían os seus espectáculos, iso si, mostrando en todo momento a
autenticidade, as características e a identidade dos bailes e a cultura que representan.
O pobo serbio, dada a súa situación xeográfica no centro dos Balcáns, enriqueceuse
coa cultura chegada dos máis diversos lugares: o cercano Oriente, o Mediterráneo,
os pobos eslavos, os maxiares, e os centroeuropeos, a antiga Roma e a clásica
Grecia, todos eles contribuíron a crear un
folclore rico, variado e vistoso, que o grupo
Simyonov soubo sintentizar nun espectáculo
que lle ten permitido ser recoñecido como
un dos principais embaixadores do folclore
de Serbia.
Ao longo da súa historia, Simyonov ten participado, representando a Serbia, en festivais
de todo o mundo: México, Taiwán, Dubai,
Israel, toda Europa, sendo España un dos
seus países predilectos.

SIMYONOV-SREMCHICA
DANCE ENSEMBLE www.simyonov.org

