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Nacional 550, entre Santiago de Compostela e a Escravitude.
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 Restaurante La Tita Santiago
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 A Casa do Patín Padrón

 Na web www.culturaimperdible.com ou no correo

electrónico inesportela@culturaimperdible.com
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inesportela@culturaimperdible.com  690,195,217
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OS ENCONTROS

Comeza o mes de xuño e con el chega o bo tempo.

E que mellor para desfrutar dos días máis longos do ano que unha pro

posta musical no fermoso marco natural e arquitectónico que nos 

ofrece o Pazo do Faramello. Todo regado cun bo viño e acompañados 

duns pinchos con producto galego de calidade.

Visitas guiadas ao Pazo, boa música, o mellor Albariño e a gastronomía 

galega. ¿De verdade o vas a perder?

O PAZO DO FARAMELLO

OO Pazo do Faramello constitúe un importante referente na cultural 

galega: albergou a primeira fábrica de papel de Galicia, numerosos es

critores galegos como Rosalía de Castro, Camilo José Cela, Emilia 

Pardo Bazán... escribiron sobre el, nel rodouse a película “La Casa de la 

Troya”, por el tamén pasa o Camiño Portugués a Santiago de Compos

tela.... e dende hai pouco máis dun ano temos a sorte de que este fer

moso e histórico espazo está aberto ao público.

O marco incomparable dos seus xardíns, a capela, a adega... con

vertiránse nos lugares que albergarán todas estas actividades culturais 

propostas a continuación.

Realizarase así mesmo unha visita ás áreas verdes e naturais do Pazo a 

tódolos asistentes aos obradoiros.

A súa proximidade a grandes cidades como Santiago de Compostela e 

Padrón, e cun acceso cercano á estrada, son algunhas das facilidades 

que terán os asistentes. Ao mesmo tempo, a súa inmellorable ubicación 

en fronte ao río e protexido por un fermoso bosque, incógnico e invis

ible dende o exterior, fai del un entorno privilexiado para realizar estas 

actividades didácticas e musicais.

SÁBADO 7 DE XUÑO

  18h  Visita ao Pazo do Faramello

 19h30   Inauguración Exposición pintora Ángela Merayo

 20h30  Concerto de Xabier Díaz

IInauguramos os Encontros cunha xornada de luxo. Tras a imprescindible visita 

ao Pazo do Faramello, poderemos presenciar a inauguración da exposición das 

pinturas de Ángela Merayo. Ponferradina de nacemento vive na actualidade en 

Figueres. O seu traballo vai dende a pintura e murais ata grabados, traballo que 

ven realizando na Escola Massana Barcelona , Cercle Artistic Sant Lluc e na 

Escola d´Estiu Internacional de Gravat Calella .

PPecharemos a xornada coa que quizais sexa a voz masculina do folk galego 

actual: Xabier Díaz. Cantante, gaiteiro, percusionista, bailador....as súas múl

tiples facetas levárono a convertirse nun dos imprescindibles da música folk de 

Galicia. Integrante dos grupos aCadaCanto, Berrogüetto, Nova Galega de 

Danza e do dúo con Guillerme Fernández. Ten colaborado con Budiño, Kepa 

Junkera, Uxía, Sergio Tannus, Os Cempés, Marful, Luar na Lubre, Nordesti

nas.... e un longuísimo etc. Compaxina todas estas facetas de músico e composi

tor cunha laboriosa actividade como investigador e compilador do folclore 

tradicional galego.

Prezo da entrada: 12€  copa de viño e pinchos incluídos

SÁBADO 14 DE XUÑO

  18h  Concerto de Miguel Flores

  19h30  Visita ao Pazo do Faramello 

En Galicia o flamenco é un dos estilos de música quizáis máis desconocidos, 

pero que dende hai xa bastante tempo está a, cada vez, acadar máis importancia.

ComoComo mostra o guitarrista andaluz Miguel Flores que, afincado actualmente en 

Galicia, adica gran parte do seu tempo a difundir e promover este tipo de 

música entre o público galego. Miguel Flores achegará aos asistentes ás xorna

das deste sábado unha breve historia do flamenco. Introduciranos no tipo de 

compases e ritmos flamencos “palos”  e inclusive teremos oportunidade de ter 

unha clase práctica de palmas flamencas. Rematará a presentación interpretan

do varias pezas flamencas coa súa guitarra e unha vez máis, calquera músico 

guitarrista, cantaor, bailaor...  que se achegue ao Pazo poderá compartir esce

nario con Miguel Flores.

Prezo da entrada: 12€  copa de viño e pinchos incluídos

SÁBADO 21 DE XUÑO

 18h30  Visita ao Pazo do Faramello

  20h  Encontro musical con Sumrrá

SumrráSumrrá é uns dos tríos de jazz máis internacional do país. Realizou xiras por tres 

continentes África, Europa e América , e sen dúbida é unha das bandas máis es

tables do jazz español. Nos seus 14 anos de traxectoria non pararon de dar exito

sos concertos e de grabar discos. Neste ano estarán presentando o seu quinto 

disco xunto a unha novidosa proposta onde por primeira vez en toda a historia 

da banda, contarán con músicos convidados.

O obradoiro que ofrecerán nesta ocasión será un concerto didáctico onde expli

carán e aclararán tódalas dúbidas que teñan os asistentes sobre o jazz. O obra

doiro estará aberto a tódolos públicos: dende os aficcionados á música que 

queira aprender e coñecer algo máis sobre este estilo musical ata os músicos 

aficcionados ou profesionais  que queira compartir escenario co trío galego.

Prezo da entrada: 12€  copa de viño e pinchos incluídos  

VENRES 27 DE XUÑO

  16h  Aulas particulares cos músicos de Trim

  19h  Visita ao Pazo do Faramello

Os galegos Fernando Barros e Pedro Fariñas xúntanse ao portugués Luís 

Peixoto para formar Trim, uns dos tríos máis novidosos do folk galego.

DesbordandoDesbordando virtuosismo, preséntannos as novas composicións que compoñen 

o que será o seu primeiro disco que verá á luz neste 2014.

OOfreceránnos para pechar as xornadas destes encontros tres diferentes obra

doiros. Pedro Fariñas será o encargado de impartir a aula de gaita. Fernando 

Barroso será o encargado de impartir aulas de guitarra e bouzouki, e Luís 

Peixoto fará o mesmo coa mandolina e cavaquinho. Cada un dos tres obradoiros 

terá un máximo se 10 alumnos, polo que poderán disfrutar de 3 horas de clases 

realmente particulares con estes tres grandes músicos.

Prezo inscripción: 20€ por alumno copa de viño e pinchos incluídos  
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