Coral ESTRELECER

Abrirá a Xuntanza:
Rondalla O CASTRO / Coro xuvenil O CASTRO
Por que te vas e Volver

Coral ESTRELECER
Coral ANTAS DE ULLA

Quen poidera namorala .............................................. Curros Enríquez
O Carro .................................................................................. Manuel María
O Camiño inglés .................................. Matilde Castro / Xavier Amado

Coral
Coral ANTAS DE ULLA
De colores ........................................................................................J. Trayter
Xota de Vilariño ............................................................................. Popular
Bolboreta ...................................................................................... Rey Rivero

Coral polifónica VAL DO AVIA
Coral polifónica VAL DO AVIA

A nena da fonte. ............. Antón L. Pulido. Letra: M. Curros Enríque.
Brinda por min.................................................. Antigua melodía inglesa
L.: Ben Jonson.Traducción libre: Celso Domínguez

Foliada da montaña .................................... Do primeiro disco galego

Coral SANTA EULALIA - NOSA SEÑORA
DA XUNQUEIRA
Coral SANTA EULALIA - NOSA SEÑORA DA
XUNQUEIRA

Cantigas de Marín ....................................................................... Anónimo
Eres tu ........................................................................ Juan Carlos Calderón
Cantares ...................................... Juan Manuel Serrat-Antonio Machado

Coral polifónica SAN TEOTONIO
Verdes são os Campos ........................Luis de Camões e Zeca Afonso
Arr.: M. Roseira Dias

Prece ao Vento ................................. G. Chaves, F. Luiz e A. Vermelho
Coral polifónica SAN TEOTONIO

Arr.: Zé Pedro Boésio

Balada de Outono ................... Zeca Afonso; Arr.: J. Vicente Narciso

Coral CANTIGAS DO CASTRO
Mocina dame un besín .......................................... Antolín de la Fuente
Terra meiga........................................................................ F.A. Rey Rivero
Piccolíssima serenata.........................Gianni Ferrio / Antonio Amurri
Coral CANTIGAS DO CASTRO

Ao final das actuacións uniranse todas as corais para
conxuntamente coa
RONDALLA O CASTRO
interpretar
A RIANXEIRA

Coral “ESTRELECER”

Director: D. Javier Amado
No ano 1962 nace a Rondalla Estrelecer, formada únicamente por
homes e adicada á interpretación instrumental; esta iniciativa
perdurou ó longo da década dos sesenta con actuacións en
diversas entidades.
Tras un longo paréntese xurdeu unha nova agrupación que conta
na actualidade con 38 voces , 3 guitarras , un acordeón; un baixo
e unha bandolina. Comeza os seus ensaios a finais do mes de
novembro do ano 2003, baixo a dirección de D. Javier Amado.
Esta agrupación fixo a súa primeira actuación o día 23 de
outubro do ano 2004, arroupados pola Coral Polifónica de San
Valentín de Fene e a Coral Polifónica Eixil de Cedeira. A partir da
súa presentación participou en distintos eventos (Festival de
Panxoliñas do Concello de Fene; concentracións de Corais e
Rondallas, actos benéficos, V Certame Internacional de
Rondallas e Corais en Ourense, Festival de Vilancicos de Caixa
Nova en Vigo e A Coruña, etc).
No ano 2009 obtivo o 2ª premio pola música e letra no “Festival
de Vilancicos de Caixa Nova”
No ano 2010 foi finalista no “Festival de Villancicos de Caixa
Nova”
A Coral/Rondalla Estrelecer conta cun repertorio musical variado
(habaneras, foliadas, cancións populares, panxoliñas, etc.), tanto
en castelán coma en galego; así como cancións propias, con
música e letra de compoñentes da rondalla.

Coral SANTA EULALIA - NOSA SEÑORA DA
XUNQUEIRA

Directora: Dª. Beatriz Navia Rodríguez
No ano 1997 prodúcese a fusión destas dous corais, a de Santa
Eulalia, pertencente á parroquia de Santa Eulalia de Arealonga de
Vilagarcía de Arousa e a de Nosa Señora da Xunqueira,
pertencente á parroquia do seu mesmo nome tamén deste
municipio.
Seu obxectivo principal é a interpretación de toda clase de
música coral, desde a popular ata a clásica, sendo a súa
especialidade a música sacra.
As súas actuacións en misas, concertos, festivais, concursos etc,
esténdense
a práctica totalidade do ámbito territorial
autonómico e limítrofes.
Cada un polo seu lado e agora en conxunto foron distinguidas en
varias ocasións con distintos premios outorgados por diversas
entidades.
Cabe destacar a súa actuación na Catedral Compostelán con
motivo da festividade do Santo Patrón, retransmitido en directo
por TVE para todos os países de fala hispana.
Ase mesmo foi moi notoria a súa actuación no concurso de corais
do programa Luar da TVG obtendo un merecidísimo terceiro
posto.
Actualmente a compoñen o redor de 30 voces mistas.
A dirección está a cargo de Dª Beatriz Navia Rodríguez

Coral ANTAS DE ULLA

Coral polifónica VAL DO AVIA

Director: D. Serxio Alba

Director: D. Celso Domínguez Domínguez

Aló polo ano1999 un grupo de persoas ás que lles gustaba
moito cantar reúnense na Casa de Cultura de Antas de Ulla
co fin de ensaiar. O vinte e sete de outubro do ano dous
mil constitúense como asociación e fan os primeiros
uniformes. En xaneiro do dous mil un fan a súa estrea
oficial e a partir de aí seguen ensaiando continuamente e
actuando en diferentes foros Sober, Chantada, Taboada,
Cospeito, Mondoñedo Narón (Coruña), San Miguel de Oia
(Vigo), Televisión Local de Lugo, TVE, etc. Tamén
fixeron un percorrido polas distintas parroquias de Antas.
Esta coral organiza intercambios, certames e festivais.
Organiza o festival de Santa Cecilia en Antas de Ulla xunto
coa Banda Municipal e coa asociación Fiadeira.
Na actualidade está formada por trinta voces repartidas en
tres cordas. Conta cun repertorio relixioso e outro profano
no que destacan as cancións en galego e as habaneras.
O seu director é Serxio Alba.

Nace en Leiro no ano 2003, grazas ó entusiasmo dun grupo
de amantes do canto coral e á colaboración do Concello.
Preséntase o 29 de maio do 2004 no Mosteiro de San Clodio
de Leiro, baixo a dirección de Don Celso Domínguez
Domínguez.
O seu repertorio está baseado fundamentalmente no canto
coral galego, tratando de recuperar alalás, foliadas,
pandeiradas, panxoliñas etc.
Outra das súas teimas son as corais de Bach.
A Coral está composta por 34 voces mixtas.
Ten actuado en toda Galicia e parte de Portugal, país irmán
co que mantén un intercambio cultural na Festa de Vendima
do Ribeiro, festa que se celebra o último domingo de agosto.
Participa activamente na recuperación dos Maios do Ribeiro,
que xa van pola VIII edición.
Acaba de gravar o primeiro CD.

Coral Polifónica S. Teotónio

Coral CANTIGAS DO CASTRO

Directora: Dª. Ivone Taias Ribeiro
O 23 de xaneiro de 1985 un grupo de persoas dirixidas polo
pai D. José María Pereira do Vale, párroco de Valença,
decidiron iniciar unha actividade coral con fins culturais e,
ocasionalmente, tamén litúrxicos.
O 18 de febreiro de 1986, día de St Teotónio e Feira
Municipal, o coro fixo a súa presentación en público cun
concerto no salón Nobre da Assembleia Valençiana.
Esta coral, xa galardoada coa medalla de prata de mérito pola
Cámara Municipal de Valença e tamén coa medalla de prata
pola Santa Casa da Misericordia, con ocasión da
conmemoración do quinto centenario da súa fundación ven, ao
longo destes anos, desenrolando a súa actividade como
vehículo da cultura participando en multitude de iniciativas,
das cales podemos destacar as actuacións en Enpinho, Oliveira
do Bairro, Afife, Barroselas, Ponte de Lima, Nigrán (España)
Pevidém (Guimarães), Lisboa, Monção, Tui (España), Vila
Nova de Cerveira, etc.
Actualmente, este Coral está composta por cerca de 35
membros coa dirección artística de Dª. Ivone Taias Ribeiro.
Nesta Asociación tamén existe unha segunda agrupación,
chamada «Ronda Típica», composta por cerca de dez
instrumentistas e un total de 11 voces, co obxectivo de
divulgar a música tradicional portuguesa.

Director: D. Luis Renda Dios
A coral Cantigas do Castro naceu con 16 compoñentes no ano
1993 no seo da Asociación Cultural O Castro de Baión, sendo a
súa primeira directora Dª. Teresa Jorge.
O seu repertorio abarca música galega, popular, sacra,
habaneras, etc., tendo tamén un repertorio conxunto coa
rondalla “O CASTRO” pertencente á mesma Asociación.
Súas actuacións discorren por tóda-la xeografía galega en
numerosas celebracións relixiosas, festivais, encontros corais,
etc. e tamén fora dela; en Benavente, Fabero, Madrid,
Salamanca, Oviedo, Oia, Mira, Vilanova de Cerveira,
Gondomar, Ovar e Loureiro estes seis últimos de Portugal.
Participou tamén na misa matinal da TVG, e na misa do
Peregrino da Catedral de Santiago.
Dende o 2003, ano do seu X Aniversario organiza en Maio a
Xuntanza Internacional de Corais, reunindo a corais de Galicia,
outras comunidades e Portugal.
A principios dese mesmo ano formou o coro infantil/xuvenil
filial que hoxe conta con 17 nenos de idades comprendidas
entre os 7 e os 21 anos.
É membro da Federación Coral Galega dende o ano 1999.
Na actualidade a Coral Cantigas do Castro está formada por 30
voces, que coordina e dirixe dende o ano 1997 D. Luis Renda
Dios.

