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Sábado, 23 de xuño

PREGÓN

22.00  PREGÓN a  cargo  de  Cristina  Pato.  Artista  e  educadora  interdisciplinaria.  Aclamada  pola  crítica
internacional como gaiteira, pianista clásica e educadora apaixonada, Cristina Pato leva unha activa vida
profesional adicada ao intercambio cultural e a crear novos camiños para o seu instrumento único.

Lugar: Praza Maior

CONCERTO

22.30  ANDRÉS SUAREZ.  A historia  de  Andrés  Suarez  é  un  exemplo  de  ata  onde  pode  chegar  a
combinación de constancia e talento. Pódeo levar, por exemplo, dos corredores do Metro ao Wizink Center
de Madrid, dúas referencias que marcan o punto de partida e de chegada dun cantautor que chegou como
músico da rúa e que hoxe é un dos artistas máis queridos pólo público, que agota as localidades dos seus
concertos sexa nun teatro ou no antigo Palacio de Deportes de Madrid, según opte polo seu lado íntimo ou
pola súa vertente de gran banda de rock.

AFORO LIMITADO

Lugar: Praza Maior

-----------------

Domingo, 24 de xuño

CONCERTO

22.30 ANTONIO JOSÉ. Con tan só 23 anos pero unha intensa e traballada carreira artística, Antonio José
(natural de Palma del Río, Córdoba) perfílase coma unha das novas promesas do panorama musical e
como o novo artista multiplatino, que se converteu en menos de tres anos no artista emerxente pop máis
importante  estatal  demostrando  ter  unha  carreira  sólida  e  con  posibilidades  de  consolidación  e
desenvolvemento en Latinoamérica.

AFORO LIMITADO

Lugar: Praza Maior

-------------------

Luns, 25 de xuño 

CONCERTO

22.30  SEGURIDAD SOCIAL.  Grupo de rock formado no ano 1982. A banda é un referente dentro da
movida dos 80 e do rock estatal. Entre as súas cancións máis coñecidas están “Chiquilla, Comerranas,
Acuarela o Quiero tener tu presencia”. Ó longo da súa carreira, Seguridad Social evolucionou desde o punk
skatalítico, ata os ritmos latinos e mediterráneos, posicionándose nun lugar destacado dentro do panorama
musical.

AFORO LIMITADO

Lugar: Praza Maior

----------------

Martes, 26 de xuño
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CONCERTO 

22.30 LOS SECRETOS. Foi un dos grupos emblemáticos da movida, unha época na que saíron grupos
como Nacha Pop, Los Trastos, Alaska y los Pegamoides. Banda de longo percorrido que fuxiu das modas
para refuxiarse nun son propio,  co que escribiron algunhas das mellores cancións do pop en español.
Sabendo facer da nostalxia e os sentimentos a flor de pel unha bandeira baixo a que se refuxian miles de
seguidores que avalan a traxectoria da única banda que sigue en activo das xurdidas nos primeiros anos 80.

AFORO LIMITADO

Lugar: Praza Maior

------------------

Mércores, 27 de xuño

CONCERTO

22.30 SONS DA AURIA con Silvia Alonso, Daniel Minimalia e Emilio Rúa

Sílvia Alonso, cantante nacida en Ourense, ten unha voz desas difíciles de esquecer, cun amplo rexistro
vocal e matices inspirados no soul e no jazz. 

Cunha carreira  artística  meteórica  (debutou  no 2015),  e  dous  discos no mercado,  INDOORS (  Zouma
Récords ,2015) e ICONS ( Rock CD Records, 2016), actualmente está preparando o seu  terceiro que sairá
neste ano 2018.

Daniel Minimalia,  “O Mike Oldfield español”, así foi tildado pola prestixiosa revista “Guitarristas”.  Este
xoven vitoriano,  ourensano de adopción,  é capaz de crear texturas que envolven ao público,  facéndoo
partícipe dunha viaxe a través dos sentidos. Navega entre xéneros tan distantes como o clásico e o rock,
pasando polo new age ou incluso o metal melódico, sempre cun mesmo obxetivo, transmitir un sentimento,
narrar os seus “contos sonoros” utilizando sempre como actriz principal a súa guitarra.

O cantautor Emilio Rúa fará un repaso das cancións dos seus sete discos publicados con temas propios,
versións e adaptacións de temas populares galegos e universos, así como poesías e un adianto do que será
o  seu  novo  disco  de  Duetos  con  grandes artistas  como Víctor  Manuel,  Pablo  Milanés,  Rozalén,  Sole
Giménez, Carlos Goñi e un longo etc.

Aforo Limitado

Lugar: Praza Maior

CONCERTO 

23.00  MITOCONDRÍAS, banda de Ourense formada por Carlos Vázquez, Fernándo Vázquez “Brasas”,
David  Taín  e  Digui.  Unha  banda  local  con  gran  traxectoria  polos  escenarios,  na  actualidade  o  seu
espectáculo musical está baseado na música Blues e no Rock tradicional norteamericano.

00.00 ROSENDO.  Rosendo  Mercado  Ruiz  naceu  en  Madrid  o  23  de  febreiro  de  1954.  Criouse  en
Carabanchel, donde sigue residindo na actualidade (2005). É guitarrista, cantante e compositor de rock.
Formou parte dos grupos Ñu e Leño, e é considerado un dos máis importantes representantes do rock
español.

21.00 Apertura de portas

Prezo:5 € anticipada e 7 € na billeteira

Venda de entradas: www.ataquilla.com, no teléfono 902 504 500, na sede de Afundación (Praza Maior, nº4)
e na billeteira dúas horas antes da actuación. Gastos de xestión  incluídos nos prezos excepto os gastos de
xestión da venda telefónica.

As persoas menores de idade que teñan entre 0 e 15 anos, ambos os dous inclusive, poderán acceder
ao concerto pagando a entrada correspondente, cubrindo un formulario, que está na web da concellaría de

http://www.ataquilla.com/
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cultura, www.ourensecultura.com , polo seu pai, nai ou titor/a que se entregará no momento da compra da
entrada e nomearán a persoa responsable que o/a acompañará ao concerto.

As persoas menores de idade que teñan 16 e17 anos, poderán acceder ao concerto pagando a entrada
correspondente sen necesidade de ir acompañado/a dun adulto, cubrindo un formulario, que está na web da
concellaría de cultura, www.ourensecultura.com , polo seu pai, nai ou titor/a que se entregará no momento
da compra da entrada.

Lugar: Xardín do Posío

------------------

Xoves, 28 de xuño

CONCERTO

22.30 XESTREU. É unha fusión de cinco formas diferentes de pensar, de sentir, coas achegas persoais de
cada unha...Isto é o que nos define...Do que escoitamos ao que cantamos hai unha viaxe, todo un proceso
de adaptación e transformación. Xestreu afonda na recollida, adaptación e interpretación das cantigas dos
diferentes pobos do mundo. Rachando coas fronteiras e cos prexuizos incorpora os cantos dos pobos á súa
forma de entender a música.

23.30 TREIXADURA. Constitúe dende 1990, un espectáculo musical sorprendente. A música tradicional
observada desde dúas concepcións ben arraigadas: o canto e a gaita.

Un tempo no que o grupo foi modelando o seu camiño transformando o estilo, sen renunciar ao seu son
característico. Fieis ao compromiso co seu público, tentando elevar a música tradicional ao máximo nivel.

AFORO LIMITADO

Lugar: Praza Maior

CONCERTO 

23.00  DVICIO. A rapidez co que un sinxelo vídeo gravado polo propio grupo cun smartphonechegou a
millóns de persoas resume o impacto producido por DVICIO. Nada é o mesmo desde que estos cinco
mozos chegaron con pop fresco e ideas brillantes. Andrés, Luis, Nacho, Martín e Alberto puxérono todo
patas arriba con ese Enamórate (no coche), chegando a máis de 65 millóns de persoas. 

21.00 Apertura de portas

Prezo:5 € anticipada e 7 € na billeteira

Venda de entradas: www.ataquilla.com, no teléfono 902 504 500, na sede de Afundación (Praza Maior, nº4)
e na billeteira dúas horas antes da actuación. Gastos de xestión  incluídos nos prezos excepto os gastos de
xestión da venda telefónica.

As persoas menores  de  idade que teñan entre  0  e  15  anos,  ambos os  dous inclusive,  poderán
acceder ao  concerto  pagando a entrada correspondente,  cubrindo un formulario,  que está  na web da
concellaría de cultura, www.ourensecultura.com , polo seu pai, nai ou titor/a que se entregará no momento
da compra da entrada e nomearán a persoa responsable que o/a acompañará ao concerto.

As persoas menores de idade que teñan 16 e17 anos, poderán acceder ao concerto pagando a entrada
correspondente sen necesidade de ir acompañado/a dun adulto, cubrindo un formulario, que está na web da
concellaría de cultura, www.ourensecultura.com , polo seu pai, nai ou titor/a que se entregará no momento
da compra da entrada.

Lugar: Xardín do Posío

BAILE

http://www.ourensecultura.com/
http://www.ourensecultura.com/
http://www.ataquilla.com/
http://www.ourensecultura.com/
http://www.ourensecultura.com/


CONCELLERÍA DE CULTURA

Rúa da Canle 2
32004 - OURENSE

Tel: 988 391 290

01.00 Verbena coa orquestra Combo Dominicano

Lugar: Rúa Progreso

------------------

Venres, 29 de xuño

CONCERTO 

22.30  Best Life. Xusto  agora,  neste  momento  donde parece  que as etiquetas  gañaron máis valor  e
fiabilidade que as cancións, os ourensanos Best Life (underyourseat), casi como unha xogada maestra,
miran cara outra lado cando parece que o seguinte lance de xogo, o que encasilla, te cede outra vez.

O seu terceiro álbum “Changes” recupera parte dos anos noventa, esos nos que James era a banda a
seguir, cando todos soñaban con ser Brett Anderson ou con poder ver de cerca o escenario de Glastonbury.
Recuperan a década cun guiño sorrinte. Mirando cara atrás por enriba do hombro pero sin deixar de dar o
paso adiante que camiña ao lado dunha produción impecable en todos e cada un dos oito cortes do disco.
Con cheiro a novo pero de sabor experto ao mismo tempo. Coas decisións ben tomadas.

As veces non é preciso cambiar, no pop só hai que saber pulsar a tecla adecuada.

E a continuación SIDONIE. Unha banda que nace en Barcelona a finais dos noventa, comezou a súa
traxectoria sorprendendo con “Dragonfly”, un EP cheo de sonoridade moi especial, onde a psicodelia, o rock
a música hindú ou o surrealismo espuxo ao trío barcelonés a un escaparate mediático sen precedentes para
unha formación de orixen independente. Os seus lexendarios concertos, con performance incluída onde
podían rematar desnudos ou disfrazados, non fixo máis que aumentar a súa popularidade e inmediatamente
o seu primeiro disco confirmounos como algo máis que unha promesa.

AFORO LIMITADO

Lugar: Praza Maior

BAILE

01.00 Verbena coa orquestra Panorama
Lugar: Rúa Progreso

---------------------

Sábado, 30 de xuño

ESPECTÁCULO

Festa Paint Party

12.00 a 14.00 h Midgnigth Paint Party Kids

Festival de DJ´s e pintura. Para todos os públicos, especialmente público familiar dirixido por Chito, DJ e
animador recoñecido.

Prezo: Gratuíto

Lugar: Xardín do Posío
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15.00 a 23.00 h  Midgnigth Paint Party

Festival de DJ´s e pintura. A festa que percorreu medio mundo chega a Ourense con artistas como Luka
Caro, Groove Amigos, The Prieto brothers, BLVCDR e outros tantos artistas por anunciar...

Prezo: 5 € as 1.000 primeiras entradas, 8 € as 500 seguintes e 12 € as restantes, máis gastos de xestión.

Venda de entradas: www.woutick.es

Lugar: Xardín do Posío

ENOFESTIVAL OURENSE 2018

Promoción de viños ourensáns, contando coa presenza de seis adegas e colleiteiros/as, zona gastronómica
mesturada con varias actuacións musicais,  con grupos locais  e unha formación “cabeza  de cartel”,  de
ámbito estatal.
20.30 h Apertura de portas
20.45 h Concerto de Mad Mission,
22.00 h Concerto de Anaut 
23.30 h Cooper

Billeteira: 10 € - anticipada 8 € (máis gastos de distribución), menores de 14 anos gratis. 
Venda de entradas: En ticketea.com, Trampitán e Peggy records

Público: Maiores de 18 anos e menores acompañados de nais, pais ou titor/a legal

Lugar: Bulevar Termal (Traseira das Burgas)

CONCERTO

22.30 GUADI GALEGO E RAMÓN MIRABET

Ramón Mirabet, premio ARC 2016 como artista revelación "Those little things" .Mirabet bebeu tanto
das fontes jazzísticas dun trombonista reputado como é seu pai como da tradición folk americana da
súa nai, con referentes como Bob Dylan, Joan Baez ou Janis Joplin. A pesar de que entende a música
lonxe do "glamur" dos focos e as portadas das revistas de moda, a popularidade chegoulle da man do
programa "Nouvelle Star" da televisión francesa. Ese mesmo impacto mediático espertou en España
miradas curiosas, e moitos descubriron un músico cun extraordinario talento e unhas ganas inmensas
de dar a coñecer as súas cancións.

Guadi Galego fai balance da xira co seu terceiro traballo en solitario,O mundo está parado, un ano
despois da súa saída. Este disco arrasou nas vendas, coa primeira tirada, moi especial, de 1.000
vinilos, esgotada en apenas un mes, e sendo considerado polo crítico Fernando Neira como un dos
cinco mellores discos do 2016 en España. Tivo unha xira de máis de 50 concertos, coa que pasou
polas catro provincias galegas, Barcelona, Madrid, Portugal e algunha das feiras máis importantes do
Estado:o Mercat de Música Viva de Vic ea Trovam de Valencia

AFORO LIMITADO

Lugar: Praza Maior

BAILE

01.00 Baile  coa orquestra Olympus
Lugar: Rúa do Progreso

-------------------
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Domingo, 1 de xullo

BAILE

21.00 Baile  coa orquestra París de Noia
Lugar: Rúa do Progreso


