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Un ano máis chegan á nosa provincia as Xornadas de Folclore no
mes de Agosto. Son xa vintecatro edicións deste evento organizado
pola Deputación Provincial de Ourense. Como todos os anos por
estas datas teremos a oportunidade de recibir na nosa provincia
delegacións de todo o mundo. Compartiremos momentos de ledicia
e pracer, afondando nos lazos de confraternidade coas diferentes
razas e culturas que nos visitan e que nos converten nestas datas
nun espectacular escaparate multicolor.

Serán dez días nos que as principais vilas da nosa provincia,
ademais de Chaves e Monforte de Lemos acollerán coa amabilidade
e hospitalidade que nos caracteriza a unhas delegacións culturais
que promoven o entendemento e a unidade entre tódolos pobos
do planeta.

As Xornadas de Folclore convertéronse nun clásico do verán
cultural da nosa provincia, sendo un referente modélico no
aspecto organizativo. Aproveito estas liñas para amosar o meu
agradecemento máis sinceiro a todo o persoal da Deputación,
con especial mención para os membros do Centro de Cultura
Popular Xaquín Lorenzo que co seu traballo, esforzo e ilusión
conseguen que as Xornadas de Folclore eleven o seu listón edición
tras edición.

Teño pleno convencemento de que a calidade artística e humana
dos participantes, sorprenderá unha vez máis a todos os ourensáns
que disfrutan coas Xornadas de Folclore, e que lle continuarán a
dispensar a acollida cálida e cariñosa de todos os anos.

A miña máis cordial benvida aos grupos participantes coa certeza de
que disfrutarán da súa estadía nas nosas terras e da boa acollida que
os ourensáns dispensamos aos nosos visitantes.
José Luis Baltar Pumar
Presidente da Deputación Provincial de Ourense

Escola Provincial de Danza - Castro Floxo
O Centro de Cultura Popular
«Xaquín Lorenzo Fernández»
ten como f inalidade
a investigación,
O centro de Cultura
Popular Xaquín Lo-

conservación e divulgación
do noso patrimonio.

renzo Fernández nace en Xaneiro
de 2004 (“Ano Xocas”), no seo da
Escola Provincial de Danzas da
Deputación de Ourense, na honra
do ilustre etnógrafo ourensán.
Seguindo os obxectivos da Escola de Danzas creada no seo da
Deputación de Ourense en 1984,
o Centro ten como finalidade a
conservación e divulgación do
noso patrimonio. A través dos

El Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández nace en
Enero de 2004 (Año “Xocas”), en el seno de la Escuela Provincial de Danzas de la Diputación de Ourense, en honor del ilustre
etnógrafo orensano.
Siguiendo los objetivos de la Escuela de Danzas, el Centro tiene
como finalidad la conservación y divulgación de nuestro patrimonio. A través de los talleres de canto, danza y tradiciones,
desempeña una función pedagógica primordial y fomenta el
respeto y la autoestima que la cultura popular se merece.
Cuenta en la actualidad con alumnos en delegaciones de toda la geografía provincial, y realiza labores de investigación y difusión de la etnografía, continuando la trayectoria del Colectivo Castro Floxo.

obradoiros de canto, danza e tradicións, desempeña unha función
pedagóxica primordial e fomenta
o respeito e a autoestima que a
cultura popular se merece.
Conta na actualidade con alumnos ao longo de toda a xeografía
provincial, e realiza labores de
investigación e difusión da etnografía, seguindo a traxectoria do
Colectivo Castro Floxo.

The Xaquin Lorenzo Fernandez Folk Culture centre was created in January 2004
("Xocas Year") in the womb of the Provincial School of Dance in the County Council of
Ourense in honour of the famous ethnographer Ourensano.
Following the purpose of the Dance School, the aim of the centre
is the preservation and disclosure of our heritage. Through our
classes of music, dance and tradition, it plays an original pedagogic function which is fundamental to encourage the respect
and value that the folk culture deserves.
At present it counts with students throughout all the provincial geography, and achieves workings of investigation and disclosure of our ethnography; following the trajectory of the "Castro Floxo" group.

Castro Floxo comezou a súa
actividade no ano 1978. Seguindo as indicacións do propio
investigador

Xaquín

Lorenzo

Castro Floxo había comenzado su actividad en el
año 1978. Atendiendo las indicaciones del propio
investigador Xaquín Lorenzo (“Xocas”), se dedica

(“Xocas”), dedícase desde entón a

desde entonces a recorrer nuestra geografía bus-

percorrer a nosa xeografía tras os

cando los vestigios que permanecían en la memoria

vestixios que permanecen na memoria dos maiores.
Para incentivar aos alumnos, e
abrir o Centro de Cultura Popular
á sociedade, organizánse perió-

de los mayores.

Para incentivar a los alumnos, y abrir el Centro de
Cultura Popular a la sociedad, se organizan perió-

dicamente Romarías, Festivais,

dicamente Romerías, Festivales, Congresos y otras

Congresos e outras actividades en

actividades en distintas localidades de la provincia

distintas localidades da provincia de Ourense.

de Ourense.

Estos acontecementos, de carácter
non competitivo nos que participan membros de todas as idades,
convértense nunha oportunidade
de convivencia, onde os rapaces
son os protagonistas e amosan, orgullosos, os seus progresos.
A longo da súa dilatada historia
de máis de 25 anos, o grupo ten
realizado actuación en toda Galiza, e participado en numerosos
festivais de España, Portugal,

Estos actividades, de carácter no competitivo, en

Francia, Alemaña, Italia, Rusia,

los que participan miembros de todas las edades, se

Ucraina, Polonia, Israel, Alxelia,
Taiwán, Bolivia, México, Canadá,

convierten en una oportunidad de convivencia, en

e así unha longa lista de máis de

la que los niños son los protagonistas y muestran,

40 países de todo o mundo.

orgullosos, sus progresos.

Ao longo de 30 anos ten actuado en 40 paí ses por todo o mundo
Castro Floxo started it’s activity in the year 1978. Following the indications of the investigator Xaquin Lorenzo
("Xocas"), he dedicates at present day to cross our country behind the remains that stay in the memory of our ancestors.
To motivate the students, and also open a folk culture centre to the society, they periodically organize pilgrimages, festivals,
congresses and other activities in different locations of Ourense.
These events, of nature non competitive, that participate members of all ages, converts this an opportunity of coexistence,
where the children are the protagonist and show, proudly, there progress.

Por outra banda, o Centro tamén forma parte da organización das Xornadas de Folclore de Ourense,
como así fixo a Escola de Danzas desde a súa primeira edición no ano 1984.

Por otro lado, el Centro también acude a festivales

Estas Xornadas, que amosan cada ano a máis de
40.000 espectadores o mellor do folclore mundial,
chegan cada verao a dezaoito concellos, abordando
a totalidade da provincia ourensá e
extendéndose a zonas limítrofes como
Monforte de Lemos
en Lugo e Chaves en
Portugal.

Estas “Xornadas”, que muestran cada año a más de

nacionales e internacionales, y forma parte de la Organización de las “Xornadas de Folclore de Ourense”,
tal como hizo la Escuela de Danzas desde su primera
edición en el año 1984.

40.000 espectadores lo mejor del folclore mundial, llegan cada verano a dieciocho ayuntamientos, abarcando
la totalidad de la provincia de Ourense y extendiéndose
a zonas limítrofes como Monforte de Lemos en Lugo y
Chaves en Portugal.

On the other hand, the centre also goes to national and international festivals, and forms part of the “Xornadas de
Folclore de Ourense” like the Dance School has done since
it’s first edition in 1984.

These festivals, which demonstrates each
year more than 40.000 spectators the best
of the folklore word-wide, comes each
summer to eighteen towns boarding the
totality of the Ourense province and extending to other
areas like Monforte de Lemos in
Lugo and Chaves in
Portugal.

O Centro de Cultura Popular Xa-

El Centro de Cultura Popular “Xaquín

quín Lorenzo, conta cun equipo de

Lorenzo”, cuenta con un equipo de

investigación. O material recollido

investigación. El material recogido

(música, baile, vestimenta, oficios,

(música, baile, vestimenta, oficios,

xogos, gastronomía...), despois de

juegos, gastronomía...), después de

ser clasificado e arquivado, estú-

ser clasificado y archivado, se estudia

dase e incorpórase ao repertorio

y se incorpora al repertorio del Centro,

do Centro, para ser amosado ao pú-

para ser mostrado al público, y se di-

blico, e divúlgase posteriormente en

vulga posteriormente en publicaciones

publicacións periódicas realizadas

periódicas realizadas desde su sede.

desde a súa sé. Estas publicacións
son a Revista de Cultua e Tradicións Populares Raigame (semestral

Ás publicacións
recollen o traballo
de investigación
impulsado
polo Centro

dende 1995); Cancioneiro Popular
da Provincia de Ourense (Vols. I e
II); Danzas Gremiais e Procesionais
da Provincia de Ourense (Vols. I e

The Xaquin Lorenzo Folk Culture Centre counts
with an investigation group. AII the material
collected; (music, dance, costumes, occupation,

II); A Voz de Otero, Actas do Con-

games, gastronomy...) after being classified

greso sobre o Patrimonio Etnográfico

and filed away; is studied and incorporated in a

Galego; reedición do Cantigueiro Popular da Limia Baixa de Xoaquín

list of the centre to be showed to the public and

Lorenzo Fernández e de Parroquia

later divulged in periodical publications carried

de Velle, VV.AA.; Castro Floxo 25
anos de arte, cultura e tradicións
populares; Memoria Fotográfica. O
Barco 1885-1969 de Gustavo Docampo e Memoria Fotográfia.
Celanova 1900-1991 de
Antonio Piñeiro; Arquitectura Popular Ourensá.
Pechos e encintados de Tomás Vega.

out from there headquarters.

Todos os campos investigados sintetízanse no espectáculo “Raigame”, que constitúe un compendio de arte, cultura e tradicións
populares: variado mosaico onde a música e o baile se complementan con escenas propias da época do ano e do ambiente laboral ou
festivo en que se desenvolven.

Como soñaba “Xocas”, popularmente así coñecido o insigne etnógrafo ourensán, “se os nenos, xoves e menos xoves teñen a oportunidade de coñecer a súa cultura, transmitirán aos que veñan detrás un
acervo que, ademais de enriquecelos como persoas, axudaraos a entender outras culturas, para facelos máis tolerantes e respectuosos, e polo
tanto, máis libres”.

Todos os campos investigados sintetízanse no
espectáculo “Raigame”,
que constitúe un compendio de arte,
cultura e tradicións populares

Todos los campos investigados se sintetizan
en el espectáculo “Raigame”, que constituye
un compendio de arte, cultura y tradiciones
populares: variado mosaico en el que la música y el baile se complementan con escenas
propias de la época del año y del ambiente
laboral o festivo en que se desenvuelven.

Como soñaba “Xocas”, popularmente así conocido el insigne etnógrafo ourensano, “si
los niños, jóvenes y menos jóvenes tienen la
oportunidad de conocer su cultura, transmitirán a los que vengan detrás un acervo que,
además de enriquecerlos como personas, les
ayudará a entender otras culturas, para hacerlos más tolerantes y respetuosos, y por lo
tanto, más libres”.

AII the subjects investigated are synthesised in a show called "Raigame",
that constitutes a group of art, culture and folk traditions; a varied
mosaic where music and dance is complemented with scenes from that
period of time.
Like "Xocas" dream, popular known as an ethnographer
Ourensano symbol, “if the children, young and not so

young, have the opportunity to know about there culture,
they will transmit to the ones that are coming behind them there knowledge which
in addition enriches them as a person, helping them to understand other cultures
to make them more tolerant and respectful, so therefore, more free.”

XXIV XORNADAS
DE FOLCLORE 2007

BRASIL

• Ballet Folclorico da Amazonia
• Acauã da Serra
CHILE-ILLA DE PASCUA

• Vai Aheva Ote Henua
CHINA

• Compañía de Canto e Danza da Prefectura Aut.
de Qian Dongnan Miao de Guizhou

BRASIL

Ballet Folclorico da Amazonia

HUNGRIA

• Erkel Ferenc Folk Dance Ensemble
IRLANDA DO NORTE

• Royal Tara Irish Dancers

Creado no ano 1990 na cidade de Belem, o Ballet Folclórico da Amazonia ten
como obxectivo promover a difusión, valorización e expansión do folclore e
cultura popular da Amazonía. Os seus espectáculos están basados nas dan
zas rituais, lendas e mitos dos habitantes da ribeira do río máis importante do
mundo, tendo sempre en conta a relación entre o home e a natureza.
A riqueza e variedade

MÉXICO

dos modelos e ador

• Grupo de Danzas y Bailables regionales PIZINTLI

nos usados nas súas

• Tenochtitlan

actuacións son froito
dunha perfecta com
binación de elementos

PERÚ

da tradición amazónica

• Asociación Cultural Jallmay

e unha exquisita posta
en escena, resultando

RUSIA- R. DE TATARSTÁN

• Compañía Estatal de Canto e Danza
UCRAINA

deste xeito un atrac
tivo espectáculo para
o público. O grupo, estruturado nun corpo de baile de 25 persoas e 10 músi
cos que combinan instrumentos como curimbos, maracas, frautas, guitarras,
etc., organiza os espectáculos en bloques temáticos nos que presenta danzas

• Prolisok

tradicionais, danzas procedentes das festas populares relixiosas, nas que se

• Zhaivir

misturan aspectos sagrados e profanos, rituais indíxenas e por último a samba,

UZBEKISTÁN

• SABO Folk Dance Ensemble

a expresión artística do carnaval brasileiro.
O Ballet Folclórico da Amazonia ten realizado xiras por diferentes festivais de
Brasil e México no continente americano, así como en Francia, Bélxica, Luxem
burgo, Suíza e España no que se refire ao territorio europeo.

CHILE-ILLA DE PASCUA

Vai Aheva Ote Henua
Vai Aheva Ote Henua é un grupo procedente da Illa de Pascua, cunha curta
existencia. Foi creado en 2004. O seu obxectivo primordial é divulgar a cultura
e tradicións de Rapa Nui a través da música, da danza e do vestiario.
Mediante unha estudiada e cuidadosa posta en escena, o grupo pretende dar
unha visión da historia da Illa de Pascua (Rapa Nui), remontándose ás orixes da
illa, nas que o primeiro instrumento

BRASIL

era a voz, empregada tanto para can

Acauã da Serra

tar como acompañarse ritmicamente.
Asimesmo empregaban pedras a
modo de tambores, ósos e frautas de

Grupo fundado na cidade de
Campina

caña. As danzas e rituais que se reali

Grande-Paraíba,

zaban neste tempo executábanse cun
vestiario moi livián, acorde coa cli

no ano 1986. Na actualidade
pertence

á

matoloxía da illa, que deixaba ver os

Universidade

Estadual. O seu espectáculo
“Raíces do Brasil” ten como
finalidade difundir a cultura
brasileira cos seus costu
mes, danzas e músicas tra
dicionais.

tatuaxes (takona), un dos principais
adornos corporais dos pobos oceánicos. Entre as pezas do vestiario destaca o
Hami, taparrabo de corteza de mahute, atado á cintura con cordas de fibra. Esta
sinxeleza de vestiario contrasta cos tocados, ricos e variados.
Coa chegada dos europeos e as súas evanxelizacións, fóronse incorporando á
vestimenta pezas de tela que tapan o corpo e os tatuaxes. Faldas de fibra na
tural, vestidos de pluma,
pareus, grandes follas
e traxes de rafia son os
elementos máis desta
cados. A música tamén

Ten participado en nume

se enriqueceu coa in
corporación da guitarra,

rosos festivais de todo o
mundo (Portugal, Francia,
Bélxica, Italia, España) nos
que logrou tanto premios
como recoñecemento pola
súa calidade humana e ar
tística. Esta é a segunda
ocasión que visita o noso
festival.

ukerere, acordeón, re
quinto, bombo, etc.
A pesares da breve exis
tencia de Vai Aheva Ote
Henua, este grupo ten
participado en diferen
tes festivais, obtendo
sempre a admiración e o
aplauso do público.

CHINA

Compañía de Canto e Danza da Prefectura
Aut. de Qian Dongnan Miao de Guizhou

HUNGRIA

Erkel Ferenc Folk Dance Ensemble

A Compañía Nacional de Canto e Danza de Qian Dongnan, provincia de Guizhou,

O grupo ERKEL FERENC foi fundado no ano 1948 e funciona baixo o auspicio de

foi fundado en 1956, contando na actualidade con máis de 130 artistas. Nos

Cooperativas Industriais húngaras. Recibe o seu nome do famoso compositor

seus espectáculos mostra danzas das etnias Miao e Dong, dous dos pobos máis

húngaro, creador da Ópera Nacional e do Ateneo Nacional.

numerosos que viven na provincia de Ghizou, no sur de China. Territorio monta
ñoso e plagado de regatos e ríos, antesala da provincia do Tíbet. Tanto os Miao

Os membros de “Erkel Ferenc” son formados nos diferentes grupos da súa es

como os Dong conservan moi vivas as súas tradicións, o que nos permite apre

cola, onde van aprendendo as

ciar os auténticos bailes, danzas, músicas e traxes

técnicas e estilo necesarios

que foron transmitidos de xeración en xeración.

para chegar ao máis alto da or
ganización.

Os espectáculos deste grupo rememoran as festas
máis representativas do ano: a recollida das colleitas,

O seu programa abarca a tota

as bodas e o amor entre os xóvenes, a chegada do ano

lidade do folclore do seu país:

novo, as cerimonias de cumpreanos dos nenos, etc.

tradicións, traxes, cantos, xo

podendo apreciar o amor do pobo pola natureza e o

gos, e por suposto bailes. Deste

territorio no que habitan.

xeito, ofrecen aos seus espec
tadores unha ampla visión da

Ao longo da súa dilatada historia, a Compañía de

cultura das diferentes rexións

Canto e Danza de Qian Dongnan ten participado en

de Hungría.

numerosos festivais de todo o mundo: Francia, Italia, Xapón ou Corea, son paí
ses nos que se teñen prodigado, obtendo sempre o recoñecemento do público

O grupo ten participado en nu

ademais de numerosos premios.

merosos festivais de Europa,
Asia e África, e tamén ten cola
borado en mumerosos filmes húngaros nos que se amosa algún detalle do seu
folclore. Despois da súa longa traxectoria, o grupo recibiu o título honorífico de
Grupo Emérito do Ministerio de Cultura.

MÉXICO

Grupo de Danzas
y Bailables regionales PIZINTLI

IRLANDA DO NORTE

Royal Tara Irish Dancers
“Royal Tara Irish Dancers” é a segunda vez que visita o festival de Ourense.
Procede do condado de Antrim, no leste de Irlanda do Norte onde foi creado hai
30 anos. Conta cunha grande escola de folclore na que se forman bailaríns e

Este grupo da cidade de Guadalajara iniciou a súa actividade no ano 1971 coa
idea de rescatar e difundir os costumes e tradicións mexicanos. Conta cunha

músicos. Teñen participado en numerosos festivais de Europa e América, mos

escola con máis de 200 alumnos. O repertorio do grupo está composto por unha

trando un variado e rico repertorio de reels e jigas. A súa alegre e frenética mú

variada selección de Danzas procedentes de distintas zonas da xeografía mexi

sica, os seus bailes así como o colorido e riqueza do seu vestiario, fixeron que
este grupo acadara o recoñecemento tanto do público como dos organizadores
dos festivais nos que teñen participado.

cana, dende o norte do país, Jalisco, até a rexión occidental, Narayit, pasando
pola rexión de Veracruz, entre outras. Empregan a vestimenta orixinal de cada
unha das danzas que amosan no escenario. A grande variedade de pezas musi
cais, cantos, danzas e vestiario que levan no seu repertorio fan deste grupo un
dos máis ricos e vistosos que pasarán este ano polo noso festival.

O grupo, na súa dilatada historia, ten participado en numerosísimos festivais
de folclore en países como Argentina, Bolivia, Perú, Senegal, Cuba, Rusia,
Romanía, China, Italia, USA, Francia ou España.

MÉXICO

Tenochtitlan
A Compañía de Danza Folclorica
“Tentochtitlan” foi fundada na
cidade de Puebla no ano 1988 e
dende este ano ten participado
en numerosos festivais de todo o
mundo –Alemaña, Béxica, Holanda,
España, Finlandia, Francia, Grecia,

PERÚ

Asociación Cultural Jallmay

Hungría, etc– até completar una
lista de máis de 120. Conta con
máis de 200 compoñentes, repar

“Jallmay” foi fundado en Lima en 1998 e ten como obxectivo principal inves

tidos en tres grupos: infantil, ama

tigar, difundir e desenrolar as artes tradicionais do Perú por todo o mundo. Na

teur e primeira compañía.

actualidade é o Representante Oficial de CIOFF-Perú e tamén o encargado de
organizar o Festival Internacional das Culturas do Mundo, así como outros va

A primeira compañía inclúe no seu
repertorio danzas, bailes e ritmos

rios de ámbito nacional e rexional.

representativos de todo México,
conservando os valores culturais

No seu repertorio conta con dan

do pobo e presentando baixo a

zas tan variadas como o propio

orixinalidade do colorido do seu

país. Na costa norte destacan

vestiario, música e coreografías un
traballo escénico basado nas raíces
da cultura mexicana. O grupo fai un
percorrido por diferentes periodos

as danzas de orixe africano, pro
cedentes dos escravos, postas
en escena cun alegre e corido

da historia mexicana a través da

vestiario. Tamén ten danzas das

música e o baile: danzas preco

rexións de Arequipa e de Cuzco

lombinas e danzas de influencia

que amosan unha grande varie

hispana; e tamén polas diferentes
rexións do país: Chiapas, Guerrero,
Sinaloa, Jalisco, Veracruz, etc.,
ofrecendo unha ampla visión da
cultura popular mexicana.

dade de ritmos musicais.

RUSIA- R. DE TATARSTÁN

UCRAINA

Compañía Estatal de Canto e Danza

Prolisok

Tatarstán é unha pequena república da
Federación Rusa, situada ao leste da cordi

A compañía folclórica “Prolisok” foi creada no ano 1970 na cidade de

llera dos Urais e na que viven perto de catro

Kirograd, baixo o auspicio do Liceo Coreográfico Estatal. Conta con máis

millóns de persoas, sendo a etnia tártara a

de 1.000 membros de idades comprendidas entre os 15 e 30 anos, que

máis numerosa, que convive con rusos, chu
vasios, udmurtos e outros dez pobos máis.

teñen participado en numerosos festivais de Alemaña, Francia, Rusia,
Bulgaria, Polonia, Holanda, Xapón, Marrocos, Italia e outros moitos paí

Esta mistura de etnias fai que o folclore de
Tatarstán sexa moi rico e variado. A Compañía
Estatal de Canto e Danza, creada fai 70 anos

ses, sempre con grande éxito como o demostran os numerosos premios
acadados.

baixo a tutela de folcloristas, compositores,
mestres de ballet clásico e outros intelec

Nas súas actuacións, as escenas de tradicións e cultura ucraína son

tuais, tivo o coidado de recopilar, conservar

representadas con unha variada colección de traxes confeccionados de

e transmitir toda esta rica cultura popular,
levando as tradicións de Tatarstán por nu

xeito tradicional por artesáns das aldeas da rexión de Kirograd. A mú

merosos festivais de todo o mundo: China,

sica, o baile e a riqueza das coreografías fan que as actuacións do grupo

Turquía, Túnez, Chequia, Gran Bretaña,

“Prolisok” acaden un altísimo nivel artístico.

Alemaña, Xapón, Finlandia, Francia. Esta é a
primeira ocasión que visitan o noso país.
Os seus bailes son representacións escéni
cas da vida diaria da xente. A orquestra que
acompaña ao grupo de baile utiliza exclu
sivamente os instrumentos tradicionais do
país: o tatar, o kurbyz, o kuray, etc. Os traxes
tamén contribúen a facer máis espectacular
a súa actuación, constituindo de por si unha
rica mostra da artesanía de Tatarstán.

UCRAINA

Zhaivir
UZBEKISTÁN
O grupo “Zhaivir” procede da cidade de Khmelnitshy e foi fundado no ano 1985
baixo o auspicio do Departamento de Xuventude do Concello. Conta con 60 bai
raríns adultos e unha escola de baile con máis de 100 alumnos. Durante os seus
máis de 20 anos de historia ten participando en innumerábeis festivais de todo
o mundo, sendo esta a segunda ocasión que visita Ourense. Dispón dun amplo
repertorio de música, danza e canto e un variado vestiario que permite dar unha
visión completa sobre o folclore ucraíno. Danzas campesiñas, danzas de amor,
danzas de cosacos e danzas cómicas, fannos pasear pola cultura tradicional
deste país do leste de Europa.

SABO Folk Dance Ensemble
Uzbekistán é un país da Asia Central, polo que pasa a mítica Ruta da Seda, e que
ten entre as súas principais cidades Buhara e a famosa Samarcanda, levantada
como capital do emperador mongol Tamerlán no século XIV. No século XIX, o
imperio zarista conquistou este terrritorio no seu afán por deter o imperialismo
británico que chegaba dende Afganistán no sur. En 1991, coa caida da Unión
Soviética convertiuse nun país independente que ten como capital Tashkent.
Nesta cidade creouse no ano 2003 o grupo de danza nacional “Sabo”, tendo
como principal actividade a conservación e popularización das danzas, músi
cas e costumes tradicionais. O grupo está dirixido e formado por profesores e
estudantes de música e danza.
A través do seu programa percorre as diferentes rexións de Uzbekistán, coas
súas variedades na música, na danza e no vestiario. Taiwan, Xapón, USA,
Canadá, Francia, Bélxica, Holanda, Italia, Suiza ou Grecia son algúns dos países
onde o grupo foi recibido con grande entusiasmo por público e organizadores.

Desde la primera edición de las “Xornadas de Folclore” en el año 1984, la Escuela Provincial de
Danzas formó parte de la organización, aportando
toda su experiencia y la de sus miembros en festivales internacionales y todo su elenco humano
para el desarrollo exitoso de todas y cada una de
las ediciones, para mostrar a los más de 40.000
espectadores que acuden cada año de forma gratuita lo mejor del folclore mundial.
Estas “Xornadas de Folclore” llegan cada verano
a dieciocho ayuntamientos, cubriendo la totalidad de la provincia ourensana y extendiéndose
a ayuntamientos limítrofes como Monforte de
Lemos y Chaves.
En los últimos veintitrés años, las “Xornadas de
Folclore” exhibieron el excelente folclore de numerosos grupos procedentes de los países más
dispares de todo el mundo.

Desde a primeira edición das “Xornadas de Folclore” no ano 1984 a Escola Provincial de
Danzas formou parte da súa organización, aportando toda a súa experiencia e a dos seus
membros en festivais internacionais e todo o seu elenco humano para o desenvolvemento exitoso de todas e cada unha das edicións, que amosan aos máis de 40.000 espectadores que
acoden cada ano dun xeito gratuito o mellor do folclore mundial.
Estas “Xornadas de Folclore” chegan cada verán a dezaoito concellos, abarcando a totalidade da provincia ourensá e extendéndose a concellos limítrofes como Monforte de Lemos e
Chaves.
Nos últimos vinte e tres anos, as “Xornadas de Folclore” teñen amosado o excelente folclore de
numerosos grupos procedentes dos países máis dispares de todo o mundo.

Since the first meeting of the ‘Folklore Congress’ in
1984, the Provincial School of Dancing form part of this
organisation, contribuing its experience and thas of its
members to international festivasl and with combined
human efforts to ensure the smooth running of each and
every meeting, to demonstrate to mor than 40.000 spectators who come each year to watch a free performance
of world wide folklore.
These folklore congresses are held every summer in
more than eighteen regions of Ourense and even expanding to Monforte de Lemos and Chaves.
The last twenty three years the ‘Folklore Congress’
have known the excellent folklore from number ensembles coming from contries all over the world.

XXIV XORNADAS DE FOLCLORE 2007 do 6 ao 16 de agosto

LOCALIDADES:

SEDE:

OURENSE

PAÍSES PARTICIPANTES

BANDE
A RÚA
MONFORTE
CHAVES
MACEDA
ALLARIZ
MANZANEDA
VIANA

CASTRO CALDELAS
O CARBALLIÑO
TRIVES
XINZO
CELANOVA
O BARCO
ENTRIMO
RIBADAVIA
VERÍN

