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Dende o ano 1984 a Deputación Provincial de Ourense ven organizando anualmente as Xornadas de Folclore. Ao longo de todos estes anos a iniciativa foi consolidándose ata converterse nunha cita respectada
e prestixiada no panorama internacional de encontros culturais e espectáculos de música e danza.
Ao longo dos dez días que duran as Xornadas, a provincia de Ourense convértese na capital mundial do
folclore. Delegacións culturais dos cinco continentes danse cita na nosa provincia como se da sede da Organización das Nacións Unidas se tratara. Todas estas delegacións conforman un elenco multicolor e multirracial, etnicamente riquísimo e culturalmente inigualable. Todos os ourensáns e ourensás amosamos a
nosa coñecida faciana hospitalaria convertendo a nosa provincia no fogar das máis variadas delegacións
culturais orixinarias dos cinco continentes.
Durante estes días a convivencia internacional e multirracial, o respecto os diferentes costumes e tradicións, o trato non discriminatorio, a paz e a igualdade, convértense nunha clarísima mensaxe de valores
supremos que todos debemos promover e respectar. O ambiente entre todas as delegacións é realmente
exemplar. A solidariedade, a amizade e a ledicia son signos característicos desta iniciativa na que se escoita a linguaxe universal da cooperación e colaboración, sen ter en conta a pluralidade idiomática que
converte a Ourense nunha imaxinaria Babel.
A resposta do público ourensán ao longo das vinteseis edicións propiciou a consolidación definitiva destas
xornadas como referente lúdico-cultural do verán ourensán. As vilas da nosa provincia foron testemuña

ano tras ano deste acontecemento incomparable que na actualidade constitúe un referente do calendario
festivo estival. O interese crecente por esta actividade é proba da súa fortaleza.
É de agradecer o esforzo de todos os que teñen contribuído ao éxito organizativo e de público das Xornadas de Folclore. O equipo humano do Negociado de Cultura da Deputación de Ourense e do Centro de
Cultura Popular “Xaquín Lorenzo” fan posible que este éxito se repita ano tras ano. As máis efusivas
grazas para os concellos que acollen e colaboran na organización deste evento. O meu recoñecemento para
todas as entidades e departamentos do Goberno Galego que colaboraron en diferentes etapas así como a
Fundación “Caixa Galicia”.
Grazas a todos os que asisten ás representacións por se converteren en xuíces de alta calidade e garantir
o éxito edición tras edición. Grazas os grupos participantes que exercen de embaixadores da cultura e da
tradición de cadanseu país. Todos eles fan posible que Ourense se converta no gran plató dunha representación multicultural que nos sitúa no mapa do mundo e fai que sigamos, con máis forza, apostando
decididamente polo folclore universal e recuperando e fornecendo o folclore galego como un dos nosos
sinais de identidade.

José Luís Baltar Pumar
Presidente da Deputación Provincial de Ourense
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ARXENTINA

Instituto El Cimarrón
O Instituto El Cimarrón foi fundado en 1976 como escola de danzas folclóricas e de tango. Actualmente conta con máis de 3500 alumnos en todo o país,
sendo seleccionados anualmente 30 membros para participar en festivais
internacionais de folclore. No seu repertorio atopamos danzas de todas as
rexións arxentinas incluíndo o tango e o malambo. A nivel internacional ten
participado en festivais de Chile, Brasil, Paraguai, Canadá, Francia, España,
Polonia, Turquía, Italia,
Hungría, Portugal, etc.

BRASIL

Ballé Folklórico da Amazónia
Este grupo de danza foi formado en 1990 na cidade de Belém, no norte do
país. Ten como obxectivo promover a cultura popular da Amazónia, onde
se retrata un universo erótico e misterioso, cheo de rituais, lendas, mitos e
manifestacións do sagrado e do profano. O grupo está composto por 25 bailaríns que executan danzas amazónicas e tamén de outras rexións do país.
O canto e as danzas están acompañados por unha banda de dez músicos
que tocan instrumentos típicos da rexión como maracas, ganzas, claves,
frautas, guitarras, etc. Ten participado en festivais de Francia, Bélxica,
Luxemburgo, México, Suíza, Portugal, España, sendo esta a segunda ocasión que visita o noso festival.

INDONESIA
CUBA

Cojunto Artístico Maraguán

Klub Peminatan
Klub Peminatan (KP) xurdiu para dar saída ás aspiracións dos alumnos da
Faculdade de Psicoloxía da Universidade de Indonesia no campo da danza,

O Grupo Maraguán foi fundado na cidade de Camagüey en 1981, chegando

en particular das danzas tradicionais, respectando, preservando e difun-

a se converter nun dos máis prestixiosos símbolos do folclore cubano. Ten

dindo así a rica cultura de Indonesia. Foi fundado en 2007 e rapidamente

recibido numerosos premios tanto en Cuba como no estranxeiro, onde

gañou a admiración do público e dos outros grupos de folclore existentes

ten participado en festivais de folclore de países como México, Francia,

no país asiático. Ao longo da súa curta existencia ten recibido numerosos

Portugal, Bélxica, Suíza, Alemaña, Italia e por suposto España.

premios e eloxios no seu país e por primeira vez participa nos festivais de
folclore de España.

MÉXICO

Compañía de Danza Tenochtitlán
POLONIA
Fundada en 1988, a Compañía de Danza Tenochtitlán xurde como unha

Poloniny

compañía artística independente na cidade mexicana de Puebla. A través da investigación da cultura tradicional mexicana e cunha innovadora

Este grupo naceu no ano 1969 baixo o amparo da Universidade de Tecnoloxía

posta en escena, o grupo Tenochtitlán alcanza o recoñecemento do público

da cidade de Rzeszów, que nutre cos seus estudantes os músicos e baila-

do seu país e dos festivais internacionais nos que participa, entre os que

ríns de Poloniny. No seu repertorio que inclúe principalmente danzas da

destacamos os de Alemaña, Bélxica, Exipto, Eslovenia, Finlandia, Francia,

rexión de Rzeszów, pero tamén doutras zonas do país, o grupo amosa a alta

Grecia, Hungría e por suposto España, até completar máis de 80 festivais

calidade artística dos seus compoñentes, así como o dinamismo, ímpeto e

internacionais. Na ac-

colorido do folclore polaco, calidades nas que xoga un papel importante a

tualidade, a compañía

variedade do seu vestuario. O grupo ten participado en numerosos festi-

está composta por máis

vais de folclore de todo o mundo, entre os que destacamos Suecia, Italia,

de 150 bailaríns que

Turquía, Suíza, Bélxica, Israel, Estados Unidos, Portugal, España, etc.

están divididos en tres
grupos: Infantil, Xuvenil
e Primeira Compañía, o
que lle permite contar
cunha canteira sempre
disposta para cubrir as
necesidades
do grupo.

artísticas

KENYA

African Tumbas
African Tumbas é un dos máis importantes grupos de folclore de Quenia.

SENEGAL

Ballet Jammu

Fundado en 1996 en Nairobi, no seu seno aglutina a máis de 42 etnias do
país africano. No seu repertorio conta con danzas tradicionais que representan ritos como o casamento, o nacemento, a recollida das colleitas, a
guerra, a relixión e as festas. Os seus bailes van acompañados de música
creada principalmente con tambores e tamén con instrumentos de corda.
Dende 1998 ten participado en festivais de Holanda, Eslovaquia, Francia,
Alemaña, Portugal e España, sendo esta a segunda ocasión que participa
no noso festival.

Este Ballet Folclórico naceu en Dakar en 2008 como resultado dun ambicioso proxecto que pretende crear un grupo estábel como compañía que
participe en festivais de todo o mundo e escola de danza que forme futuros
bailaríns, ao tempo que aglutina mozos das diferentes etnias do país africano: Wolof, Bambara, Peul, Toutcouleur, etc. Nos seus espectáculos podemos apreciar danzas tradicionais cheas de ritmo, carisma e virtuosismo.
Na súa corta andaina no mundo dos festivais ten visitado Francia e España
acadando o recoñecemento do público e dos organizadores.

SERBIA

Compañía de Danza Simyonov-Tucovic
Entre os principais grupos de folclore de Serbia, “Simyonov-Tucovic” ocupa
un destacado lugar avalado polo prestixio e recoñecemento que dende a
súa creación en 1986 en Belgrado lle ten outorgado o público de todo o
mundo: México, Canada, USA, Finlandia, Italia, Francia, Israel, Italia, Rusia,
Polonia, España... O repertorio de “Simyonov-Tucovic” percorre as diferentes rexións e etnias de Serbia así como os territorios da antiga Iugoslavia,
ofrecendo un espectáculo de música, canto, baile e colorido de vestuario cunha atractiva posta en escena que mantén ao público entusiasmado
dende o inicio até o remate. A súa calidade tanto artística como humana
fai que este grupo sexa requerido por numerosos festivais continuamente,
sendo esta a quinta ocasión que visita o noso festival.

ESPAÑA - SEGOVIA

La Esteva
O grupo de Danzas La Esteva foi creado no ano 1942 e na súa dilatada
historia o seu traballo tense centrado na recuperación, estudo e difusión
do folclore castelán. O seu repertorio está formado por jotas, seguidillas,
bailes de voda, procesionais, pasarrúas, etc. que teñen levado a festivais
de toda España, Brasil, Francia, Italia, Suíza, Polonia... interpretados co
acompañamento da música da dulzaina e o tambor. O grupo conta cunha
escola composta por máis de 250 alumnos, o que lle permite contar con
diferentes grupos xuvenís que se van curtindo en festivais rexionais.

RUSIA - REP. DAGUESTÁN

Lezginka
PORTUGAL

Grupo Etnográfico de Areosa

A República do Daguestán é un territorio do Cáucaso pertencente á Rusia. O
seu relevo montañoso e o seu illamento con respecto a outros pobos curtiu

O Grupo Etnográfico de Areosa (Viana do Castelo) foi creado no ano 1966,

a personalidade da súa poboación, xente orgullosa e recia, características

e dende entón tense convertido nun grupo de referencia no folclore portu-

que se transmiten no seu folclore. O corpo recto e erguido, a cabeza ben

gués. O seu traballo na recuperación e divulgación das tradicións populares

alta e movementos vigorosos, cheos de forza pero ao mesmo tempo ele-

ten feito que este grupo acade o máis alto recoñecemento entre o público e

gantes, son o máis destacado das danzas do grupo Lezginka, que dende a

institucións vinculadas ao folclore. O seu repertorio de músicas e danzas,

súa creación hai máis de 50 anos, ten pasado por países de todo o mundo,

así como a súa colección de traxes representa unha das mellores postas en

obtendo o máximo recoñecemento en todos aqueles festivais nos que ten

escena que teñen paseado por festivais de Francia, Alemaña, Brasil, Italia,

participado. Público de Francia, Italia, Polonia, Hungría, Alemaña, e por

Bélxica, e en numerosas ocasións en España, sendo esta a súa cuarta par-

terceira vez Ourense, poderá disfrutar do seu espectáculo.

ticipación no noso festival.
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