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1. BENVID@S AO MUNDO CELTA!
1.1 #ORTIGUEIRA
Sobre o mapa, este territorio do norte de Galicia destaca polo seu tamaño. A localidade, de
pouco máis de 7.000 habitantes, situada A metade do camiño que une Ferrol e Viveiro, constitúe
un espazo rural por descubrir que apenas adiviña, na súa magnitude, quen a visita cada ano para
gozar do folk e da festa global do Festival do Mundo Celta.
A súa ría protexida de importancia internacional, unha costa salvaxe, allea ao boom do ladrillo, o
seu patrimonio rehabilitado, a boa mesa e a hospitalidade das súas xentes converten o municipio
en destino perfecto para quen procure a tranquilidade e non se conforme con sol e praia. Se che
quedan enerxías despois da noite de concertos, propoñémosche a mellor actividade paralela.
Colle o necesario, e aproveita o día para perderte por esa Ortigueira descoñecida; recomendable
para visitar sen afogos.
CHEGAR: a principal vía de comunicación é a estrada AC-862 de Ferrol a Foz e Ribadeo, que se
une en Neda coa AP-9 pola que se chega á Coruña (99 Km). A distancia ata Ferrol é de 53 Km.
Outra posible opción, dende Madrid, é coller a autovía A-6 ata o desvío de Rábade (saída 510)
ou Baamonde (saída 523). Pasando por Vilalba e As Pontes, chégase a Ortigueira pola AC-101.
(ver na web www.festivaldeortigueira.com todas as opcións de transporte público).
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1.2 O FESTIVAL

O Festival do Mundo Celta de Ortigueira nace dun proxecto que os membros da Escola de Gaitas
idean tras unha visita ao Festival de Lorient en 1978.
Obtén os galardóns de Interese Turístico Galego e Nacional e, en 2005, é declarado Festa de
Interese Turístico Internacional polo Ministerio de Industria Español, converténdose así nunha
plataforma dende a que o mundo enteiro coñece Ortigueira e a súa comarca. En 2014 obtén o
Premio Cultura Galega na modalidade de música.
Nas súas pasadas edicións, foron máis de 70.000 persoas as que acudiron a este evento cultural.
Non hai dúbida de que a calidade artística e cultural acadada polo Festival, non se verá
minguada en futuras edicións. Ano a ano, aumenta o investimento en infraestruturas, servizos e
recursos humanos para poder acoller á gran cantidade de persoas rexistradas e poder garantir en
todo momento a súa seguridade e desfrute.
Todo isto, implica un importante esforzo económico no que o Concello de Ortigueira está
totalmente inmerso xunto cos patrocinadores públicos e privados. Cos novos criterios de xestión
instaurados, o Festival consolídase definitivamente como referente cultural e un importantísimo
motor económico.
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1.3 LOXÍSTICA
Para o Concello de Ortigueira, é unha proba anual a nivel de produción e organización.
A presenza de máis de 70.000 persoas e a mobilización duns 10.000 vehículos fan que a
operatividade sexa máxima.
Por todo isto, a organización pon a disposición do Festival máis de 100 efectivos de Protección Civil
así como seguridade privada.
Así mesmo, increméntanse os servizos de policía e emerxencias médicas.
Durante o Festival, increméntase a frecuencia e o número de transportes públicos para chegar a
Ortigueira. Negociáronse tarifas especiais con empresas de trens e autobuses para unha maior
comodidade dos asistentes.
Habilitaranse zonas de aparcadoiro para uns 15.000 vehículos.
Un ano máis, Morouzos será a zona de descanso.
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1.4 CONCEPTO E SLOGAN: #EightNationsOneCulture
Tras 40 anos desde o primeiro festival de Ortigueira, neste 2019 deseñouse unha edición moi
especial. Queremos volver á orixe da cultura que empapa esta celebración musical, cultural,
social e histórica. Por iso desde Ortigueira realizase un chamamento ao resto de nacións celtas,
invitándoas a compartir con nós un novo festival. Este feito é orixe do cartel deste ano, e é o espírito
que percorrerá toda a edición. Chamados por Breogán (reencarnado no gaiteiro), representantes
das restantes sete nacións celtas diríxense a Ortigueira movidos por un espírito de comunidade,
por unha música, por unha cultura e historia comúns. Todo iso viviremos en Ortigueira este ano.

HISTORIA
Este ano desde a dirección do festival apostamos por facer algo diferente. O peso
comunicacional do 40 aniversario fora forte, e facía falla atopar un estímulo que mantivese ou
superase o nivel. Por iso pensamos en tentar transmitir a importancia do festival dunha maneira
didáctica. E que é o que ocorre en Ortigueira cada ano?
Persoas de todas as partes do mundo xúntanse durante 4 días en Ortigueira para gozar da música
Celta nun ambiente de cordialidade, respecto e natureza.
Para comprimilo e enfocalo tematicamente, pensamos que a mellor maneira sería contar unha
historia. E se como é o noso caso, a historia é parte da Historia, pois moito mellor.
Para chegar á historia fixemos un traballo de conceptualización e fabulación do propio contido
da historia a contar.

CONCEPTUALIZACIÓN
Persoas de todas as partes do mundo xúntanse durante 4 días en Ortigueira para gozar da música
celta nun ambiente de cordialidade, respecto e natureza.
Ortigueira invita a persoas de todo o mundo que lles gusta a música celta a gozar de 4 días de
música e convivencia, convertendo a vila na capital das nacións celtas durante 4 días.
Ortigueira convoca ao resto de nacións celtas a xuntarse 4 días a tocar, comer e convivir xuntos.
Representantes das 8 nacións celtas danse cita en Ortigueira durante 4 días a tocar, comer e
convivir xuntos.
Ortigueira (Galicia) fai a chamada ao resto de nacións celtas (Asturias, Escocia, Irlanda, Bretaña,
Gales, Cornualles e Illa de Man) para que acudan a tocar xuntos.

1.5 CARTEL: A UNIÓN DAS 8 NACIÓNS CELTAS EN ORTIGUEIRA
CONCEPTO
Breogán, anfitrión e protagonista principal da ilustración, chama a reunirse en Ortigueira as 8
nacións celtas. O deseño é autoría do novo ilustrador ortegano, Cristian F. Caruncho.

SOBRE O AUTOR
“Cando penso no noso festival penso nas noites de concertos, rodeado de xente moi diferente,
saltando, bailando, cantando e ondeando as bandeiras, todos unidos. Os músicos son os grandes
protagonistas do cartaz, novos e vellos, tradicionais e modernos, daquí e d’acolá, todos envoltos
na enerxía do Festival de Ortigueira. Ó fondo, un protagonista máis: Morouzos, sen o cal non se
poderían entender estes días.
Quixen representar cada nación celta cun músico típico do seu folclore: dende a punkireteira de
Asturias ó Bodhran de Cornualles, pasando pola arpista de Gales. Os artistas están baseados
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nalgúns músicos que lembro con especial cariño ,coma as rapazas irlandesas da Dominic Graham
School of Irish Dance, que xa son habituais do festival, ou o gaiteiro escocés baseado na
Treachorous Orchestra que dera un concerto inesquecible aló polo 2014. Todos eles baixo a ollada
chea de esperanza dun vello gaiteiro, que agora ve como a música que el tocou segue hoxe máis
viva ca nunca, mesturada con novos ritmos, nas novas xeracións.
É un cartaz feito dende o agarimo a un Festival que levo desfrutando dende que era un neniño,
no que tentei amosar o que para min son eses días máxicos do ano, nos que esta terra alonxada
de todo se converte no centro do mundo celta, un punto de xuntanza, de mestura total, onde
milleiros de persoas moi diferentes se reúnen ó redor da música celta buscando diversión e
liberdade."
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Á hora de elixir os personaxes, recorremos a unha mestura entre o real e o fantástico,
entre o presente e o pasado, recompilando lendas e mitos, mesturándoos con
personaxes reais, ata atopar un elenco de músicos que representaban á perfección o
espírito de universalidade, tolerancia, convivencia e unión que desexabamos transmitir.
Presentámosvolos a continuación:

FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA | 11-14 xullo 2019
festivaldeortigueira.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA | 11-14 xullo 2019
festivaldeortigueira.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA | 11-14 xullo 2019
festivaldeortigueira.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA | 11-14 xullo 2019
festivaldeortigueira.com

FESTIVAL INTERNACIONAL DO MUNDO CELTA DE ORTIGUEIRA | 11-14 xullo 2019
festivaldeortigueira.com

1.6 SPOT: A UNIÓN DAS 8 NACIÓNS CELTAS EN ORTIGUEIRA
Dirixido por Quique Otero.
Esta peza resume o espírito do festival deste ano. A través da música, as 8 nacións celtas acoden
desde os seus países de orixe á chamada de Ortigueira, uníndose para tocar no festival.
A peza audiovisual: temos como participantes na peza, entre outros, a Adam Rhodes, guitarrista
da Illa de Man; Lauren MacColl, violinista de Escocia; Ronan Pellen, bouzoukista bretón; Seis Riales,
grupo de pandeireteiras asturianas e por suposto, a Escola de Gaitas de Ortigueira
Gravada en Galicia, Asturias, Glasgow, Edimburgo, Cardiff e Cornualles

1.7 MÚSICA: CREACIÓN TEMA PROPIO DEL FESTIVAL
Como non podía ser doutra forma, se este ano xuntamos a músicos das 8 nacións celtas,
loxicamente compoñerase un tema que as una. Por iso este ano o Festival contará cun tema
oficial, composto especialmente para esta edición.
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2. PROGRAMACIÓN DIARIA

XOVES 11 DE XULLO
INAUGURACIÓN
20 h - PRAZA DE ISABEL II.
Presentación do Festival na Praza do Concello coa presenza de patrocinadores e artistas,

Actuación da Escola de Gaitas de Ortigueira, - PEOPLES FORD BOGHALL & BATHGATE

CALEDONIA PIPE BAND, BAGAD KERLENN PONDI.

Tras a presentación das autoridades e patrocinadores, a Escola interpretará o himno galego,
procederase ao izado das bandeiras das 8 nacións celtas.
Posteriormente, as bandas dirixiranse á Alameda, onde terá lugar un concerto na explanada. A
partires das 22 h comezarán as actuacións no escenario Estrella Galicia.

22 h ESCENARIO ESTRELLA GALICIA
- TÚA, DEQUENVESSENDO E YUKI KOJIMA BAND (FINALISTAS RUNAS 2019)
- STOLENNOTES - Andalucía
- GWENDAL - Bretaña
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VENRES 12 XULLO
12.30 h Pasacalles
Avda. Escola de Gaitas (Gadis) - Avda. As Pontes - Alameda.

13 h Pasacalles:
Biblioteca – R/ X. Buíde - R/ Eugenio Lopez - R/Fco Santiago - Cantón - Alameda.

18 h Igrexa de Santa Marta
24 INSTRUMENTOS POPULARES GALEGOS. Xesús Vaamonde - Xosé Lois Romero

18.30 h Pasacalles:
Biblioteca - R/Xose Buide - Avda. Escola de Gaitas - Avda. Cuba - Cantón.

19.30 h Pasacalles:
R/ Magdalena -R/Carmen - Cantón - Alameda.

22 h ESCENARIO ESTRELLA GALICIA
22.00 h PEOPLES FORD BOGHALL & BATHGATE CALEDONIA PIPE BAND - Escocia
23.00 h ESCOLA DE GAITAS DE ORTIGUEIRA - Galicia
00.00 h THE MOVING HEARTS - Irlanda
01.30 h ANXO LORENZO BAND - Galicia
03.00 h PROJECT SMOK - Escocia

SÁBADO 13 DE XULLO
12.30 h Pasacalles
Avda. Escola de Gaitas (Gadis) - Avda. As Pontes - Alameda

13.30 h Pasacalles
Biblioteca - R/Xose Buide – Avda. Penela

18.30 h Pasacalles
Biblioteca - R/Xose Buide - R/Eugenio Lopez - R/ Fco Santiago - Cantón- Alameda

19.30 h Pasacalles
Biblioteca - R/Xose Buide - Avda. Escola de Gaitas - Avda. Cuba - Cantón

20 h Teatro de Beneficencia
Anxo Lorenzo, + DubhLinn (Galicia - Irlanda)
DubhLinn son Blackie O Connell, Cyril O´Donoghue e Eoghan Neff

22 h

ESCENARIO ESTRELLA GALICIA
22.00 h BAGAD KERLENN PONDI - Bretaña
23.00 h DOMINIC GRAHAM SCHOOL OF IRISH DANCE - Irlanda
00.30 h SHOGLENIFTY - Escocia
02.00 h FLOOK - Inglaterra
03.30 h BELTAINE - Polonia
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DOMINGO 14 DE XULLO
11.30 h DESFILE DE BANDAS DAS NACIÓNS CELTAS
Alameda - Avda. As Pontes. Avd. Escola de Gaitas (Gadis) - Avda. Escola de Gaitas - Cruce da Praia (A Perla)- R/Xose
Buide - R/Fco Santiago - Cantón.

17 h Teatro de Beneficencia
Programa de Radio Galega “Lume na Palleira”, dirixido por Emilio Españadero.

18 h Praza do Concello
Actuación da Banda de Gaitas

19 h Praza do Concello
Actuación da Banda de Gaitas

22 h ESCENARIO ESTRELLA GALICIA – NOITE DE GALICIA
22.00 h O FIADEIRO
23.30 h TANXUGUEIRAS
01.00 h LEILÍA
02.30 h ANDRÉS PENABAD BAND

2.1 ACTUACIÓNS ESCENARIO “ESTRELLA GALICIA”
XOVES 11 XULLO
- TÚA, DEQUENVESSENDO E YUKI KOJIMA BAND (FINALISTAS RUNAS 2019)
- GWENDAL - Bretaña
- STOLENNOTES - Andalucía
VENRES 12 XULLO
- PEOPLES FORD BOGHALL & BATHGATE CALEDONIA PIPE BAND - Escocia
- ESCOLA DE GAITAS DE ORTIGUEIRA - Galicia
- THE MOVING HEARTS - Irlanda
- ANXO LORENZO BAND - Galicia
- PROJECT SMOK - Escocia
SÁBADO 13 XULLO
- BAGAD KERLENN PONDI - Bretaña
- DOMINIC GRAHAM SCHOOL OF IRISH DANCE - Irlanda
- SHOGLENIFTY - Escocia
- FLOOK - Inglaterra
- BELTAINE - Polonia
DOMINGO 14 XULLO – NOITE DE GALICIA
- A.C. O FIADEIRO
- TANXUGUEIRAS
- LEILÍA
- ANDRÉS PENABAD Band
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2.2 BANDAS DE GAITAS E ACTIVIDADES MUSICAIS A PÉ DE RÚA
Unha das características do Festival de Ortigueira é a participación de centos de gaiteiros e
músicos a través das diferentes agrupacións de bandas de gaitas que acoden cada edición.
Temos confirmada para este 2019 a presenza de diversas bandas

VENRES 12 XULLO
12.30 h. Pasacalles
Avda. Escola de Gaitas (Gadis) – Avda. As Pontes - Alameda.

13 h. Pasacalles
Biblioteca – R/ X. Buíde – R/ Eugenio Lopez - R/Fco Santiago - Cantón – Alameda.

18.30 h. Pasacalles
Biblioteca – R/Xose Buide – Avda. Escola de Gaitas – Avda. Cuba - Cantón.

19.30 h. Pasacalles
R/ Magdalena -R/Carmen - Cantón - Alameda.

SÁBADO 13 DE XULLO
12.30 h. Pasacalles
Avda. Escola de Gaitas (Gadis) - Avda. As Pontes - Alameda

13.30 h. Pasacalles
Biblioteca - R/Xose Buide - Avda. Penela.

18.30 h. Pasacalles
Biblioteca - R/Xose Buide - R/Eugenio López - R/ Fco Santiago - Cantón - Alameda.

19.30 h. Pasacalles
Biblioteca - R/Xose Buide - Avda. Escola de Gaitas - Avda. Cuba - Cantón.

DOMINGO 14 DE XULLO
11.30 h. DESFILE DE BANDAS DAS NACIÓNS CELTAS
Alameda - Avda. As Pontes. Avd. Escola de Gaitas (Gadis) - Avda. Escola de Gaitas - Cruce da Praia (A Perla)- R/Xose
Buide - R/Fco Santiago - Cantón.

As bandas desfilarán facendo o seu percorrido polas rúas do casco urbano de Ortigueira
18 h. Praza do Concello
Actuación da Banda de Gaitas “Troula de Ortegal”
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2.3 EXPOSICIÓNS
Cada ano deséñanse dúas exposicións de diferente temática: unha para o claustro do Concello
e outra para o Centro de Recepción, no porto.
Unha delas é de fotografías relacionadas co Festival e a outra exposición é dos carteis do Festival
desde 1978.
Ademais, nesta edición 2019 contaremos tamén coa exposición dos bosquexos do cartel das 8
nacións celtas.
O horario das exposicións é de 12 a 20 h.

2.4 OBRADOIROS E CURSOS
Dentro do desenvolvemento das actividades do Festival no Mes de xullo, desenvólvense
diferentes obradoiros de participación popular, para favorecer a comunicación, a difusión
cultural e o coñecemento das diferentes nacións que conflúen na experiencia cultural que é o
Festival de Ortigueira.
Os obradoiros planificados para este ano 2019 son.
VENRES (de balde)
Baile Irlandés, impartido polos membros da Dominic Graham School of Irish Dance.
Baile Bretón, impartido polos membros da Bagad Kerlenn Pondi.
SÁBADO (de balde)
Baile Asturiano
Baile Galego
Curso de Fotografía Documental de rúa
Máis información na web

2.5 FESTIVAL NO TEATRO, NA IGREXA E PRAZA DO CONCELLO
Iniciamos 2019 co concerto de Callum Stewart Quartet, abrindo a programación invernal, o
sábado 19 de xaneiro, no Teatro de Beneficencia de Ortigueira. Igualmente en marzo, abril e maio
programáronse os concertos de:

O festival no teatro segue en outubro: máis info na web
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Dentro das actividades que se desenvolven durante o Festival de xullo, comezouse hai uns anos a
facer concertos na Igrexa parroquial e no Teatro de Beneficencia, en horarios de tarde, para
contribuír á participación e coñecemento da cultura dos países celtas e permitir outro tipo de
actuacións que non teñen cabida no escenario principal. A Isto sumamos desde este ano o festival
na praza do concello.
Este ano 2019 as propostas son as seguintes:
Venres 12
FESTIVAL NA IGREXA DE SANTA MARTA
24 Instrumentos Populares Galegos
Xesús Vaamonde
Xosé Lois Romero
Suso Vaamonde e Xosé Lois Romero preséntannos unha completa viaxe a través das
ferramentas da tradición musical de Galicia: os instrumentos populares galegos.
FESTIVAL NA TEATRO DE BENEFICENCIA
Sábado 13
Concerto Anxo Lorenzo, + DubhLinn (Galicia - Irlanda)
DubhLinn son Blackie O Connell, Cyril O´Donoghue e Eoghan Neff.
Domingo 14
Programa da Radio Galega “Lume na Palleira”, dirixido por Emilio Españadero.
FESTIVAL NA PRAZA DO CONCELLO
Venres 12, sábado 13 e domingo 14
Máis info na web

2.6 FEIRA ARTESANÍA
Funciona durante todos os días do Festival. Artesáns de toda España acoden cada ano a
Ortigueira a expoñer e vender os seus produtos artesanais.
Xoves 11 de xullo ás 17 h ata madrugada do domingo 14 de xullo, na zona da Alameda
De 12 a 02 h, todos os días.
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PROXECTO RUNAS: FINALISTAS 2019
Este concurso internacional no que participan grupos de procedencia nacional e internacional
lévase convocando desde o ano 2000. Máis de 100 bandas de diferente procedencia pasaron xa
por este concurso.
Os xaponeses Yuki Kojima Band, os galegos Dequenvessendo e os murcianos Túa, finalistas do
Proxecto Runas 2019. Actuarán en Ortigueira o 11 de xullo, cada grupo percibirá ademais 1.500 €
e terá a posibilidade de actuar en 2020.
A Comisión de selección para os finalistas do Proxecto Runas 2019, unha vez analizados os grupos
finalistas, a súa música, afinación, son, afinidade co Festival, determinou que os tres grupos que
deben pasar á final son os seguintes: 1º YUKI KOJIMA BAND – Xapón, 2º DEQUENVESSENDO – Galicia,
3º TÚA – Murcia.
Sumáronse as votacións correspondentes a cada un dos membros do xurado, ás da páxina web
e as correspondentes á presenza feminina nas formacións, segundo establecen as bases da
convocatoria. As ditas puntuacións poden verse no documento adxunto.
Normas das votacións que se tiveron en conta para a puntuación final
- cada un dos xurados votou a seis grupos da listaxe, con 10, 8, 6, 4, 3 e 2 puntos sen poder repetir
puntuacións.
- as votacións da web aplicaron o mesmo criterio segundo o número de votos recibidos.
- a presenza feminina foi aplicada en puntuación de 10 a 1 segundo figura nas bases, dando igual
puntuación a aquelas bandas con igual porcentaxe de participación feminina.
A comisión de selección dos finalistas do Proxecto Runas 2019 estivo formada por:
- Bruno Lozano, licenciado en música tradicional pola Universidade de Vigo, músico e gaiteiro e
presidente de la Escola de Gaitas de Ortigueira- Elisardo de la Cruz, director creativo de Empatía Comunicación e especialista en comunicación
de marca.
- Víctor Belho, xestor cultural, produtor de ideas, e fundador de Nordesía Producións
- Alberto Balboa, coordinador e director do Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira.
Os tres grupos actuarán no escenario Estrella Galicia do Festival o xoves 11 de xullo e percibirán
un caché de 1.500 euros. O xurado estará presente nos concertos para emitir o seu voto. O grupo
vencedor actuará tamén en 2020, por cuxa actuación recibirá un caché de 3.000 euros. O fallo
do xurado darase a coñecer publicamente durante o festival, nos medios de comunicación e
directamente aos grupos, ademais da páxina web e redes sociais.
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RELACIÓN DE BANDAS 2019
XOVES 11 XULLO
GWENDAL

Mítico grupo do renacemento celta dos anos 70, con doce álbums editados, un disco de ouro e
un Premio Charles Cros, viaxa durante máis de 40 anos polos principais escenarios de Europa e
especialmente de España, onde estableceron unha forte relación emocional. As súas
composicións instrumentais están inspiradas en melodías populares co apoio do ritmo do jazz e os
acentos do rock, rexistrados na historia da música celta a través dos discos en estudio.
O grupo, carecía na súa carreira da gravación en viva testemuña da complicidade e a calidez
entre os músicos e o seu público entusiasta. Este CD-DVD “en vivo” gravado no festival de Getxo
tamén foi unha oportunidade para convidar a catro das artistas máis importantes da escena celta
española para asistir a esta fusión festiva de culturas.
http://gwendal.eu
https://www.facebook.com/gwendalgrupo/
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STOLENNOTES

STOLENNOTES

Nacen como formación en 2006 en Sevilla, no seo das chamadas jam sessions de música folk que,
como en tantos outros lugares do mundo, practícanse semanalmente nos pubs irlandeses. En 2009
gravan o álbum de presentación, (xa esgotado) co que conseguen varios premios en concursos
como no Folkez Blai de Ermua, o Festival Folk de Plasencia e nos Festivais PRAU de Cantabria.
En 2011 álzanse co Primeiro premio do concurso Runas do Festival Internacional do Mundo celta
de Ortigueira (A Coruña), galardón que supón un trampolín para a carreira do grupo. En 2013
publican “The Loot”, o seu segundo traballo, gravado entre Sevilla, Glasgow e Oviedo. Contan coa
colaboración de músicos recoñecidos mundialmente no Folk como Rubén Bada (Bouzouki) e o
violinista escocés Rua MacMillan.
En 2018 o son do grupo renóvase e publican o terceiro álbum “The Ocean Road” co que
actualmente están de xira de presentación, conmemorando as súas máis de dez anos de
formación. Entre os numerosos concertos, destaca a participación en festivais como Irish Fleadh
de Cáceres, Festival de Ortigueira, Festival das Máscaras (Lisboa), Noites nos Xardíns do Real
Alcázar (Sevilla), Festival Celta de Zaragoza, Festival Intercéltico de Occidente (Asturias), Sons Do
Atlántico (Lagoa, Portugal), Catalunya Celta (Baga, Barcelona), Universo Folk (Teatro
Campoamor, Oviedo)...
http://www.stolen-notes.com/
https://www.facebook.com/pg/stolennotesmusic/about/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/channel/UCwlxltQAqC44s1dyf8HcUpg
https://www.instagram.com/stolennotes/
https://twitter.com/StolenNotes
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VENRES 12 XULLO
PEOPLES FORD BOGHALL & BATHGATE CALEDONIA PIPE BAND

En 1972, uns cantos veciños de Boghall en West Lothian decidiron tentar formar unha banda de
gaitas. Puxeron un anuncio no diario local para persoas mozas que quixesen aprender gaita ou
tambor, e un grupo principalmente de mozos empezaron practicar na escola de Bathgate.
Como outras tantas bandas novas, foi necesaria a colaboración de numerosos adultos e demais
membros da comunidade para manter viva a banda nos seus primeiros anos.
En 1978, a banda orixinal gaña o seu primeiro premio nacional. Durante toda a década dos 80, a
banda de tambores gañou premios estatais e Europeos en categorías absolutas.
Desde entón a banda segue crecendo e acumulando premios nacionais e internacionais tanto
en percusión como en gaita.
http://www.boghallandbathgate.com
https://www.facebook.com/TheBoghall/
https://twitter.com/theboghall?lang=es
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ESCOLA DE GAITAS DE ORTIGUEIRA

Creada polo mestre de escola Xabier Garrote en 1975 e dirixida actualmente por Rodrigo López,
foi a formación fundadora do Festival.
A Escola de Gaitas de Ortigueira conta con 27 gaiteiros, 6 caixas e tamboriis, 3 concheiras, 9
pandeireteiras, un bombeiro e un grupo de baile. En total está composta por máis de corenta e
seis integrantes de idades diferentes. O seu repertorio predominante é puramente tradicional de
música e baile galego. A agrupación influenciada por aires celtas, participa todos os anos na
sesión de concertos do venres.
Este pasado ano 2018 viu a luz o seu último traballo, no que precisamente renden homenaxe ao
festival ao que están unidos desde o seu nacemento “O noso Festival” no que recollen directos de
varias das súas actuacións máis emblemáticas.
http://www.escoladegaitas.com/
https://www.facebook.com/Escola-de-Gaitas-de-Ortigueira-265290980212992/
https://twitter.com/escoladegaitas
https://www.youtube.com/user/escoladegaitas
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THE MOVING HEARTS

Marcaron estilo coa súa fusión do son tradicional irlandés co urbano, que impoñían sintetizadores
e saxos. A historia de Moving Hearts arrinca en 1981 e conclúe coincidindo co seu momento álxido.
Corrían mediados dos oitenta. A súa traxectoria foi breve pero intensa. Nela sucedéronse os
cambios na formación orixinal, as letras comprometidas do principio deron paso ao repertorio
instrumental do álbum Storm... Con todo, deixaron para a historia un estilo particular, froito da
mestura de influencias musicais como o folk, rock, funk ou Jazz, que se deixou pegada noutros
artistas do momento.
No 90 celebrábase o seu concerto despedida, ata que en 2007, ano en que se edita The Platinnum
Collection, decidiron retomar o proxecto para "seguir explorando as posibilidades do grupo". O
éxito do reencontro plasmouse no cd- dvd Live in Dublín, no que se renacen como banda
instrumental e que supón o inicio dunha nova xira.
Lidera a actual formación Donal Lunny ( bouzouki) e con el seguen outros tres membros da
formación orixinal Eoghan Ou' Neill (baixo), Davy Spillane ( whistle e uilleann pipe) e Keith Donald
(saxo). Completan o equipo, Graham Henderson aos teclados, Anthony Drennan á guitarra
eléctrica e os percusionistas Liam Bradley e Noel Eccles.
http://movingheartsmusic.com/
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ANXO LORENZO BAND

Na súa ampla traxectoria musical como gaiteiro, Anxo Lorenzo participou en gravacións e
concertos colaborando con grandes artistas e bandas folk de primeiro nivel como Kathryn Tickell,
Carlos Núñez, Lúnasa, The Chieftains, Fred Morrison, Michael McGoldrick, Alisdair Fraser, Celtas
Curtos... e coa súa banda ou trío subiu aos escenarios dos festivais máis importantes do mundo
celta europeos como Celtic Connections, Lorient, Ortigueira, Intercéltico do Morrazo, Pardiñas ou
Piping Live, conseguindo sempre boas críticas tanto do público asistente como dos artistas folk e
tradicionais.
O cuarto disco do gaiteiro moañés, “Vortex” (2018) remite a “unha transición dun mundo musical
máis acústico a outro máis electrónico”. Gravado entre Galicia, Irlanda e Escocia, conta con
colaboracións moi especiais, como Jarlath Henderson, Germán Diaz e Eoghan Neff, e segue a liña
de experimentación acústica dos seus últimos traballos, “Tirán” (2009) e “ Confuxon” (2014).
En “Vortex” escoitamos novas composicións e arranxos sorprendentes onde Anxo volve espremer
as posibilidades da gaita galega e os whistles co seu peculiar estilo buscando novos sons, ritmos e
fusións xunto ao fantástico violinista irlandés Eoghan Neff. Ademais, no seu novo espectáculo,
incluirá algunhas colaboracións destacadas nun directo contundente cheo de momentos
musicais máxicos e únicos acompañado pola súa banda: Xosé Liz (bouzuki), Roi Adrio (percusión),
Jorge Juncal (teclados, baixo) e o violinista irlandés Eoghan Neff.
www.anxolorenzo.com
https://www.facebook.com/AnxoLorenzoSpiritu/
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PROJECT SMOK

Project Smok é un trío composto por músicos recoñecidos con numerosos premios. Ali Levack
(Gaita e Frauta) Pablo Lafuente (Guitarra) e Ewan Baird ( Bodhrán). Fixéronse un oco na escena
da música tradicional con gran velocidade. Reúnen unha gran variedade de talentos musicais,
unha gran virtuosidade instrumental, un ritmo contaxioso, e unha gran sensibilidade.
O que os distingue da norma é a súa habilidade para mesturar con naturalidade a música
tradicional, co explosivo e por momentos non convencional de diversos estilos.
A idea de Proxecto Smok nace orixinalmente nas mentes de Pablo e Ali, despois de actuar como
dúo no Folklub' de Glasgow en 2017. Despois desta actuación decidiron gravar con Scott Wood
en Oakridge Estudos, onde produciron o seu disco debut, “Horizons”. Ademais do seu propio sinal
no disco, tamén inclúen o maxistral Bodhrán de Martin Ou' Neill.
No inverno de 2018, Proyect Smok dá a benvida ao Bodhrán de Ewan Baird, pasando de dúo a
trío. Con tres novos singles presentados recentemente, o nomeamento a ‘Best Up and Coming
Artist’ nos Scots Trad Awarrds e un segundo álbum previsto para este verán, Project Smok están
preparados para continuar a súa escalada na escena da Música Tradicional.
https://projectsmok.com/
https://www.facebook.com/projectsmok/
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SÁBADO 13 XULLO
BAGAD KERLENN PONDI

Kerlenn Pondi é unha asociación cultural que conta a día de hoxe con máis de 350 membros.
Actualmente o bagad (aproximadamente 40 músicos) e o círculo (aproximadamente 30 bailaríns)
participan con asiduidade en concursos organizados pola federación B.A. S.e Kendalc´ h. Son o
escaparate das actividades culturais de Kerlenn Pondi e presentan espectáculos construídos “ad
hoc” para os devanditos concursos.
Xiraron por varios países estes últimos anos (China, Nepal, Portugal, Italia, Polonia, Illa de Man),
exercendo deste xeito como embaixadores culturais de Pontivy e da Bretaña Francesa. Desde hai
algúns anos, o foco está posto sobre a formación. O Bagadig e o Círculo Celta de nenos permiten
aos mozos realizar representacións ante público real ao mesmo tempo que se forman.
Desde 2008, Kerlenn Pondi asociouse no grupo Ampouailh para crear unha fórmula remarcada,
tanto nas “fest- noz” (festas bretoas de canto e baile tradicionais á tardiña, declaradas Patrimonio
inmaterial da humanidade pola UNESCO) como en concerto, baseada nun repertorio dinámico
de danzas.
No marco do festival Bombardeas e Compañía a Klegereg, KP e Safar construíron unha creación
en 2009. 2011 é o ano do reencontro humano e musical entre o taarab e o bagad.
https://kerlennpondi.bzh/
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DOMINIC GRAHAM SCHOOL OF IRISH DANCE

A escola foi fundada en Ballycastle no do norte da costa de Antrim en 1977. Despois de 4 anos a
escola abriu 2 sedes máis afastados en Armoy e Portrush. A escola crece rápido e chegan a Kilrea,
Ballymoney, Coleraine, e Newcastle.
Desde o principio as súas actuacións alcanzan gran éxito en competicións nacionais, debido ao
seu distintivo estilo de execución e a súa paixón pola música. Nos 42 anos desde a súa fundación,
a creatividade e a orixinalidade foron os motores detrás de todo espectáculo que produciron.
O mellor do baile tradicional de Irlanda toma por uns días a vila ortegana. Alumnas de todas as
idades desta recoñecida academia, regresan ao Festival para introducir aos festivaleiros no
mundo da danza tradicional do seu país e ofrecer unha mostra das súas coreografías; resultado
do esforzo que realizan por elevar a disciplina ao máis alto nivel.
http://www.dominicgrahamschool.com/
https://www.facebook.com/DominicGrahamSchoolOfIrishDance/
https://www.youtube.com/channel/UC66tebMl6_RYiFCAVpZZTzg
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SHOGLENIFTY

Shooglenifty é unha banda escocesa de fusión celta de seis pezas, con sede en Edimburgo, que
realiza xiras internacionais. A banda combina a música tradicional escocesa con influencias que
van desde a electrónica ata o rock alternativo.
Foi fundada en 1990 por músicos escoceses dos Highlands, Orkney e Edimburgo, a súa brillantez
parte da idea de fusión de melodías tradicionais con ritmos e bases de influencias máis
contemporáneas.
Son igual de felices actuando nunha pequena sala de pobo como nun festival como Ortigueira,
fronte a miles de persoas, os “ Shoogles” (como se coñecen entre os seus seguidores) promoveron
música escocesa por todas partes o mundo durante máis de 25 anos.
No seu último disco Written in Water, desprázanse á India, onde colaboran con Dhun Doura
(música tradicional Indú). Ambos gozan da gran riqueza dá ambas as culturas. Poida que falen
linguas diferentes pero ambos manexan o mesmo linguaxe musical. Todo iso reflíctese no seu último
e espectacular traballo.
A banda presentouse en países como Australia, Cuba, Nova Zelandia, Indonesia, Sudáfrica, Beirut,
Estados Unidos, Canadá, Malaisia, Singapura, Xapón, India, México... Actuaron para admiradores
notables, como o Príncipe Carlos, Tony Blair, Nelson Mandela e o Emperador Akihito de Xapón.
Varios dos membros da banda tocaran xuntos en Swamptrash. Angus R. Grant, o violinista e líder
da banda, morreu en outubro de 2016 aos 49 anos. Eilidh Shaw uniuse á banda no violín despois
da morte de Grant.
http://www.shooglenifty.com/
https://www.facebook.com/shooglenifty.scotland/
https://twitter.com/shooglegigs
https://www.instagram.com/shooglegigs/
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FLOOK

Debido ao clamor popular, a lendaria banda irlandesa de folk Flook volve aos escenarios lanzando
o seu esperado novo álbum, “Ancora”, iniciando en 2019, unha xira de 17 datas ao redor de
Inglaterra e Gales en abril e maio. Coas frautas de Brian Finnegan e Sarah Allen, a guitarra de Ed
Boyd e o bodhran de John Joe Kelly, esta banda icónica posúe unha estraña mestura de ardente
brillantez técnica, unha delicada fusión instrumental e unha grosa e atrevida imaxinación musical.
Formado en 1995 por catro amigos, rebentou a escena internacional co seu álbum de estudo de
debut, Flatfish. A banda tivo un éxito extraordinario exitoso actuando e gravando. Pero era o seu
directo o que realmente capturaba os corazóns de quen os vexa e escoitado. A sincronía entre
estes catro músicos e o “bo rolo” que transmiten cando actúan, foi encomiado por audiencias e
críticos igualmente.
Gañando o premio á “Mellor Banda Folk en BBC Folk Awards 2006”, Flook tomouse un descanso
en 2008, pero non por moito tempo, pois continuaron realizando concertos ocasionais xuntos. Os
últimos 4 anos víuselles actuándolles en festivais locais e no estranxeiro. Este mes de xullo gozaremos
deles en Ortigueira.
https://flook.co.uk/
https://www.facebook.com/flookquartet
https://twitter.com/FlookQuartet
https://www.instagram.com/flookquartet/?hl=en
https://www.youtube.com/c/FlookOfficial%20
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BELTAINE, gañadores “PROXECTO RUNAS 2018”

Considerado como un dos grupos máis interesantes de música internacional de Polonia, é o
gañador do “ Proxecto Runas” da pasada edición 2018. O seu distintivo son é o resultado da unión
entre as diferentes personalidades e experiencias musicais dúas os seus membros. Experimentan
unha fusión entre a música folk tradicional e a contemporánea. Personalizan a súa música
dándolle unha textura fresca, orixinal e pegadiza.

beltaine.pl
https://www.facebook.com/beltainepoland
https://www.youtube.com/user/beltainepoland
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DOMINGO 14 DE JULIO
A.C. O FIADEIRO

Desde o seu nacemento no ano 1996, o obxectivo da ACF O Fiadeiro vén sendo a recuperación
da cultura tradicional galega, con interese principal nos bailes, músicas e cantares dos nosos
devanceiros, nun incesante traballo de investigación etnográfica e traballos de campo.
Buscando que esta tradición sexa proxectada a un amplo público, O Fiadeiro ofrece diversos
espectáculos nos que transmite, o máis fielmente posible, as melodías, os cantos e os bailes
tradicionais da nosa cultura, tentando dotar a cada interpretación dun interesante grao didáctico
e vinculando cada unha aos usos e costumes tradicionais do noso pobo, sen renunciar a unha
escenografía de gran forza e beleza estética.
Como é norma no traballo da agrupación, o contido do espectáculo está integramente baseado
no traballo de campo realizado ao longo de todas as bisbarras galegas polos membros da
agrupación desde a súa fundación en 1996. Isto converte a O Fiadeiro e á súa gala “Esta noite hai
unha fía: Nas catro esquinas”, nun dos feitos culturais máis salientables do país no tocante á
conservación e difusión do noso folclore.
https://ofiadeiro.com/
https://www.facebook.com/acf.ofiadeiro
https://twitter.com/o_fiadeiro
https://www.youtube.com/user/ofiadeiro
https://www.flickr.com/photos/o_fiadeiro/albums
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TANXUGUEIRAS

Partindo dun coñecemento rigoroso da tradición e das músicas de transmisión oral, entre Sabela
Maneiro, Aida Tarrío e Olaia Maneiro dáse un encontro único onde a maxia, a naturalidade, a
espontaneidade e a comuñón musical xorden desde o primeiro minuto e fan que revolucionen o
panorama musical galego.
O mundo da pandeireta e o baile está a vivir en Galicia a un momento irrepetible, cada vez máis
xente se está achegando a este tipo de sentir e facer. O que fan é achegalo dun xeito doado,
natural, cun empaste nas voces pouco común, cuns arranxos elegantes e coidados, cun son
grande e cristalino, cun agarimo inusual, cunha tímbrica instrumental que conecta oriente e
occidente, con intelixencia e humor. E, sobre de todo, con moito amor.
Despois de percorrer desde 2016 cun éxito clamoroso todos os palcos do país e algún internacional
(Celtic Connections Glasgow), de poñer música a encontros musicais diversos, aparecer en
programas de TV como Luar, Alalá... deciden gravar a súa ópera prima. Rodeáronse de músicos
moi notables dentro do panorama das musicas de raíz como Pablo Martín Jones (Coetus, Eliseo
Parra, Drexler...) ou Jaime Muñoz (La Musgaña) e cunha dirección artística do produtor musical
Pedro Pascual. Un repertorio coidadosamente escollido e cun tratamento que conecta a tradición
ibérica co maxín atlántico e os cheiros de ultramar. Cancións que parten da pura esencia que
mana das fontes da profunda Galicia, dotados dun virtuosismo e contundencia sorprendentes.
Con máis de 50 concertos no 2018 e unha importante xira tanto polo país como polo estranxeiro,
visitando Glasgow, a India, Cuba e Suíza, convértese nun referente e no grupo revelación da
música tradicional galega. A banda que as acompaña, está formada por músicos de gran
traxectoria como Isaac Palacín na percusión (Berrogüetto, Guadi Galego...), José Manuel Díaz
Iglesias ao baixo eléctrico e contrabaixo (Uxía, Sindicato da noite...), Cibrán Seixo ao violín (Budiño,
Andrés Penabad, Davide Salvado...) e Rubén Fernández ao acordeón (Alvariza).
https://www.facebook.com/Tanxugueira/
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LEILÍA

Leilía nace en 1989 cando seis mulleres se xuntan para rescatar a tradición oral galega. Ao son de
pandeiretas e voces, pronto van cultivando froitos. Nos 90 chega ou louvado Leilía ( Dismedic)
composto exclusivamente por pezas tradicionais. O seguinte reto será achegar a música do
pasado ao presente, por medio da incorporación de instrumentos e polifonías non tradicionais. Así
nace I é verdade i é mentira ( Virgin Records, 1998) baixo a produción musical de Nando Casal e
Antón Seoane, membros de Milladoiro. En 2003 chega Madama (Discmedi) incorporando letras de
temática actual. En 2005, coincidindo co 15º aniversario, publican Son de Leilía (Leilear), un
percorrido pola historia do grupo.
En 2012 sae á luz Consentimento, un traballo onde as melodías tradicionais recollidas se engalanan
coas letras creadas por destacadas escritoras para a ocasión e tamén polos arranxos musicais
feitos por Xoan Porto. Un disco, que sen deixar de soar a Leilía, ten corpo e gusto propio.
Co espectáculo CantarElas, Leilía emprende esta nova aventura cos pés postos no novo traballo
discográfico pero coa mirada cara ás orixes e ao percorrido xuntas, desde hai xa case 30 anos.
Florece este espectáculo xuntando temas emblemáticos, que nos acompañaron e emocionaron
nos directos, con temas pouco coñecidos e aos que revestimos cun toque actual. Con eles
celebran o seu aniversario, pechan un círculo conectando orixe e actualidade, pasando polas
diferentes sonoridades do grupo. Convidámosvos a viaxar da súa man a través de melodías,
evolución sonora, cambios escenográficos... e a percorrer unha historia chea de fabulosos
momentos grazas ao público nesta viaxe musical.
http://leilia.net/
https://www.facebook.com/Leil%C3%ADa-179232243325/
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ANDRÉS PENABAD

Comezou os seus estudos aos 14 anos co profesor Javier Díaz Carrasco. No conservatorio de
Música de Getafe recibirá clases con Javier Ramos e co catedrático de acordeón de San
Petesburgo Oleg Sharov, así como dos concertistas Iñaqui Dieguez e Ángel Luis Castaño, ademais
de cursar na Escola de Música Moderna Estudo (Compostela).Colaborou na gravación do disco
Xan e Sabela co grupo Folk Avelaíña (Pontevedra), no audio-libro de poemas da escritora
Gabriela Rodríguez (Betanzos) ademais de gravar e producir o disco 8 soños do grupo Muxarega
(As Pontes). Tamén hai que destacar colaboracións con Kepa Junkera, Xosé Manuel Budiño,
Carlos Núñez, Susana Seivane ou Luar na Lubre entre outros.
En 2014 presenta o seu primeiro disco en solitario “Crossing” que o convirte no primeiro
acordeonista galego en gravar un disco en solitario. Neste disco rodéase de grandes amigos.
Xente como Kepa Junkera, Bieito Romero, Fernando Barroso, Edelmiro Fernández, Davide Salvado,
Pedro Fariñas colaboran nel. Pisa grandes escenarios como a Praza da Quintana, Festival do
Mundo Celta en Ortigueira, o Festival Folk de A Fraga en As Pontes, a Carballeira de Zas, Getxo
Folk, o Burgos Raíz e Evolución, no Celtic Connections en Glasgow así como en Francia e Portugal.
Tras o éxito acadado con Crossing, lanza en 2016 “Bipolar” o segundo álbum de estudio no que se
pode encontrar un Andrés mais maduro froito de eses dous anos intensos de xira promocionando
o seu primeiro disco e no que xa conta cunha banda estable, o que lle fai ter un son mais fresco
e potente no que o seu acordeón é o protagonista acompañado por un elenco de músicos de
gran talento que o acompañan en todos os seus concertos.
https://www.facebook.com/AndresPenabad/
https://twitter.com/AndresPenabad?fbclid=IwAR3rUncfclE2QIGPJy6sE0X8MnouCEIcBVkoHv4kQ63
kGD90EwVGw_1_2sE
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RECOMENDACIÓNS E INFO PRÁCTICA
ZONA DE LECER E DESCANSO
Na zona de Morouzos atópase a zona de descanso do Festival. Está dotada de duchas e aseos e
dispón de zona de restauración. Dispón de transporte urbano desde o casco urbano.

APARCADOIROS VIXIADOS
Situados na entrada do casco urbano na zona de Barbos, dirección Espasante, dispoñen de
vixilancia durante 24 h. Do mércores 10 de xullo ás 20 h ata o luns 15.
Día de entrada

Motos - coches

Caravanas e similares

Buses

Mércores, xoves e venres

15 €

30 €

45 €

Sábado

10 €

20 €

30 €

Domingo

Sen cargo

Sen cargo

Sen cargo

Ten dispoñible o servizo de buses urbanos, que achegan aos usuari@s ata a zona de descanso
ou ata o casco urbano (1 euro/traxecto), con frecuencia máxima de 1 hora.

LIÑA DE BUSES URBANOS
Desde o xoves 11 de xullo ás 15 h ata o domingo 15 de xullo ás 03 h, con frecuencias cada hora,
en horario ininterrompido de 10:30 h as 6:00 de la madrugada (1 euro/traxecto).
Paradas:
- aparcadoiro de Barbos
- fronte á estación de Feve
- rotonda da praia
HORARIOS BUSES
Xoves 11/07
Venres 12/07
Sábado 13/07
Domingo14/07

Servizo continuo desde as 15 h ata as 06 h.
Servizo continuo desde as 10:30 h ata as 06 h.
Servizo continuo desde as 10:30 h ata as 06 h.
Servizo continuo desde as 10:30 h ata as 03 h.
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TELÉFONOS DE INTERESE
Garda Civil
062
Emerxencias 112
Policía Local 696.44.68.63 / 64
Concello de Ortigueira 981 40 00 00
Ofic. Turismo porto
981.42.20.89
Ofic. Turismo estrada xeral 981.97.41.03
Renfe Ferrol 981.37.05.29
Buses Arriva 981.31.12.13

ZONA DE RESTAURACIÓN
Na zona da Alameda instálanse diferentes postos “food trucks”, con diferentes alimentos durante
todo o día.
Tamén postos de polbo e churrasco.
Este ano, a Asociación rural "Vivo do Ortegal", apoiada polo Concello de Ortigueira, oferta
produtos ecolóxicos de orixe local, así como comida variada tanto vegana como sen glute.

COIDA O MEDIOAMBIENTE
Se decides achegarte ao piñeiral ou á praia de Morouzos, lembra que é un espazo natural
protexido, e que debes preservalo.

OUTRAS RECOMENDACIÓNS
Toda a zona de descanso está situada nunha área protexida con alto valor ecolóxico que
debemos conservar entre todos. Para que haxa moitos festivais nos que poder gozalo
responsablemente. Por esa razón, é moi importante:
•

COIDA O TEU CONTORNO PARA TER UN FESTIVAL INESQUECIBLE, EVITA PISAR AS DUNAS

•

NON ACAMPES NO AREAL E NO PIÑEIRAL

•

NON FAGAS LUME

•

NON MALGASTES A AUGA

•

UTILIZA AS PAPELEIRAS E CONTEDORES

•

DEIXA NA CASA OS ANIMAIS DOMÉSTICOS

•

RESPECTA A NATUREZA
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AMIGAMOS?
web
Desde festivaldeortigueira.com ofrecemos toda a
información do evento. Con históricos de carteis,
galerías de imaxes, e tamén paseos polos
arredores, música, instrumentos e gastronomía do
mundo celta, etc.

facebook
Aquí xuntámonos máis de 20.000 amig@s.
Estamos moi agradecidos a tod@s!

twitter
Os followers do mundo celta continuamos
crecendo, xa somos case 3.000! 

instagram
Unha foto en Ortigueira? máis de 2.000 xa a
teñen! síguenos e comparte! 

youtube
Todos os vídeos do festival están na canle en
Youtube!
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Contactos
Concello de Ortigueira
info.festival@concellodeortigueira.com
concellodeortigueira.com

Prensa e redes

web www.festivaldeortigueira.com
facebook facebook.com/festivaldeortigueira
twitter twitter.com/festortigueira

981138225 - Elisardo de la Cruz
658811400 - Ramón Roldán

instagram instagram.com/festivaldeortigueira

prensa@festivaldeortigueira.com
festivaldeortigueira.com

youtube youtube.com/festivaldeortigueira

ORGANIZA

COLABORA

PATROCINAN
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Agradecemento especial
O Concello de Ortigueira agradece o esforzo e a implicación de todas as
persoas que forman parte da organización, traballadores/as do Concello,
colaboradores, empresas, colectivos e persoas que apoian e fan crecer cada
ano máis a este evento. E a todos e todas os que gozades do mundo celta.

#Ortigueira2019
#OitoNaciónsUnhaCultura
#OchoNacionesUnaCultura
#EightNationsOneCulture
Goza da festa, vémonos en Ortigueira!
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