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Venres 21
pregón das festas

Pregón das festas
22:30 h praza de españa

concerto

Andrés Suárez
23:00 h praza de españa

andrés suárez montou o seu primeiro grupo en 
ferrol cando tiña 14 anos. É hoxe un fenómeno 
en equilibrio entre mocidade e experiencia. 
comezou cantando en pequenas salas e agora 
enche estadios para presentar o seu sexto 
disco, “Mi pequeña historia”, no que transcende 
do concepto tradicional de cantautor para 
achegarse ao de banda de rock.
a súa historia ten as doses de 
romanticismo que require 
calquera artista que vaia polo 
mundo narrando as súas 
vivencias. de moi cativo ía 
polos bares de ferrol con 
máis dun grupo. deu o 
salto a santiago, onde 
empezou a crear as 
súas propias cancións 
e gravou o seu 
primeiro disco, fixou 
logo a súa residencia 
en Madrid, onde se 
iniciou cantando no 
metro para acabar 
gravando 5 discos nos 
últimos 8 anos. abre 
as festas deste ano co 
seu primeiro concerto 
na cidade.

Sábado 22
Motor

Rallie de Ferrol
08:00 h shakedown - ferrol - Mandiá

deporte

Bautizos de mar/windsurf
12:00 h caranza

concerto

Banda de música de Ferrol
12:30 h cantón de Molíns

Motor

Rallie de Ferrol
15:30 h (saída 1ª etapa) avenida de esteiro

aniMación infantil

La Guagua
18:30 h exteriores do pavillón de esteiro
19:30 h praza do hiMno galego

xogos inchables no contorno do pavillón 
polideportivo de esteiro e xogos de cantar e 
bailar na praza do himno galego a cargo da 
compañía de animación ferrolá La Guagua.

festa gastronóMica

Festa do choco + Los Zares
19:00 h caranza

o concello convídanos á festa do choco, unha 
“kedada” gastronómica para a que eles mesmos 
pescan o choco da ría a noite anterior á festa.
a festa van amenizala Los Zares, unha formación 
mítica do pop dos anos 60 e 70 que renaceu en 
2004. 

concerto

Efecto pasillo
22:30 h praza de españa

os ritmos latinos revisten o pop e rock 
que marcan o son característico de Efecto 

Pasillo, que presenta en ferrol o seu novo 
disco “tiembla la tierra” menos de dous meses 
despois da súa saída ao mercado. con esta banda 
grancanaria non caben medios tempos, nin en 
direito nin en estudo, e o 2015 está a ser un ano 
especial para os catro músicos que integran este 
proxecto: iván torres (voz), Javi Moreno (batería), 
nau Barreto (guitarras) e arturo sosa (baixo). 
tras percorrer a xeografía española co repertorio 
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que os situou nos postos nobres do pop rock 
en español, transitar por escenarios europeos 
de londres, xenebra e Milán, e meter no peto 
o público latinoamericano nas súas incursións 
por México, ecuador ou colombia. estes artistas 
redireccionan unha carreira profesional que en 
2015 cumpre oito anos de éxito ascendente. 
“tiembla la tierra” é unha colección de cancións 
que invitan á festa colectiva,con ritmos latinos e 
unha base de reggae, pop e rock que sazonan o 
son desta banda.

Motor

Rallie de Ferrol
22:20 h (chegada do 1º participante) fiMo

Domingo 23
recreación

Batalla de Brión
Todo o dia parroquia de san felipe

tradicional marcha polos montes de Brión. sairá 
unha lancha desde o peirao de curuxeiras.

Motor

Rallie de Ferrol
08:00 h fiMo

segunda etapa do rallie. ás 13:45 está prevista 
a chegada do primeiro participante ao final do 
rallie que será en esteiro.

Maxia

Don Gelatti
12:30 h cantón de Molíns
20:00 h praza do inferniño

un brillante día de sol chega un vendedor de 
xeados co seu carriño e ganas de sacarlles un 
sorriso ás persoas que alí viven. don gelatti 

sufrirá todo tipo de imprevistos e infortunios co 
seu carriño que terá que arranxar con enxeño 
e algo de maxia antes de que os seus xeados se 
derretan. un espectáculo de maxia de rúa que 
acadou o primeiro premio no Michigan Magic Day.

paseo turístico

Ferrol en feminino
18:00 h ferrol vello

do barrio de ferrol, sede do antigo Sindicato 
de Aguadoras, á estatua de concepción arenal, 
a primeira muller que se matriculou nunha 
universidade española, en esteiro. un percorrido 
polas mulleres ferrolás que fixeron historia.

concerto

Lenda Ártabra
22:00 h praza de españa

o grupo folc ferrolán “lenda ártabra”, con 10 
anos de traxetoria, interpreta cancións 
tradicionais e temas propios con 
letras de grandes escritores 
galegos

concerto

Sés
23:00 h praza de españa

a sés (María xosé silvar no dni) 
díxolle un día santiago auserón tras 
escoitala cantar: “rapaza, es 
unha bomba!”. agora 
que presenta o 
seu terceiro disco 
(“tronzando valos”) 
sés mantén a súa 
actitude rockeira 
e o seu discurso 
crítico. nunha 
entrevista a el país, 
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sés contaba que para ela o blues e a muiñeira 
están emparentados: “os dous estilos nacen da 
gorxa dos campesiños; só que os que cantan 
muiñeiras recollen patacas e os que cantan blues 
recollen algodón”.
rockeira e cantareira, comprometida e libre, 
sentimental e enérxica, un concerto de sés 
significa a suma da potencia do rock, o ritmo e a 
mensaxe da canción latinoamericana, a tradición 
que leva nas veas e a súa intensa condición de 
cantora que impregna a maneira directa de se 
achegar ao público. “tronzar os valos” responde 
con música e ideas ao abatemento. cancións 
para revoltarse e disentir contra o estado de 
cousas dun sistema que amarra e inmobiliza.

Luns 24
deporte

Chiquibasket
10:00 h pavillón de esteiro

deporte

Clase aberta de Tai Chi
10:30 h praza de españa

deporte

Masterclass de Zumba + 
circuíto funcional
12:00 h praza de españa

concerto

Rondallas
21:00 h praza de españa

as catro rondallas de ferrol: club de campo, 
Bohemios, sonidos del alba e añoranzas ofrecen 
un concerto da música tradicional ferrolá. 

Martes 25
deporte

Chiquibasket
10:00 h pavillón de esteiro

deporte

Clase aberta de Tai Chi
10:30 h praza de aMBoage

deporte

Masterclass de Latin Funk + 
exhibición de Kárate
12:00 h praza de aMBoage

conMeMoración

Batalla de Brión
12:00 h salvas na praza de arMas

conMeMoración

Batalla de Brión
20:00 h praza de arMas

2 actores que interpretan ao tte. xeral Melgarejo 
e ao gobernador de ferrol, conde de donadío, 
farán o chamamento á defensa da praza. 
despois celebrarase o recital “letras no vento” 
e pecharase o acto cun concerto da Banda de 
Música de ferrol.

cine ao aire liBre

Maimiño 
21:30 h praza de sevilla

a película de animación “Maimiño” é 
coprodución galego-cubana que adapta o conto 
de pulgarcito na versión do escritor José Martí. 
cóntanos a historia de xoán, ao que todos 
coñecen como Maimiño, que se lanza á aventura 
para sacar á súa familia da pobreza e tamén para 
conseguir salvar o reino no que vive.
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Mércores 26
deporte

Chiquibasket
10:00 h pavillón de esteiro

deporte

Clase aberta de Tai Chi
10:30 h parque raíña sofía

deporte

Masterclass de Zumba + 
Body Combat + circuíto 
funcional
12:00 h parque raíña sofía

deporte

I Trofeo feminino de Fútbol 
“Concepción Arenal”
19:00 h caMpo da gándara

selección de ferrol - s.d. orzán (a coruña)

aniMación infantil

As mil e unha noites
20:00 h praza vella

tres personaxes chegan nun carromato decorado 
como as antigas historias de Bagdad. entran 
anunciando unha historia máxica da apartada 
persia. subidos en zancos, con aspecto de xenios 
convidan o publico a que se acomode ao redor do 
carromato. pero… claro, faltan personaxes para 
tan poucos actores… precisaremos a participación 
activa do público para lograr contar as historias. a 
compañía ferrolá teatro dos ghazafelhos presenta 
a súa nova proposta escénica.

concerto

Abuín
21:00 h praza do inferniño

este rapero naronés triunfa nas redes sociais 
a través do seu proxecto “12 meses” que 
está a superar as súas mellores expectativas 
cunhas letras que tratan de estados de ánimo e 
problemas cotiáns cos que todos nos sentimos 
dalgún modo identificados.

Xoves 27
deporte

Chiquibasket
10:00 h pavillón de esteiro

deporte

Clase aberta de Tai Chi
10:30 h praza do inferniño

deporte

Masterclass de Zumba + 
Body Combat 
12:00 h praza do inferniño

aniMación infantil

Polo correo do vento
12:30 h centro cívico de covas
20:00 h praza de arMas

sesión de contacontos para os máis cativos.

Venres 28
deporte

Chiquibasket
10:00 h pavillón de esteiro
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deporte

Clase aberta de Tai Chi
10:30 h praza carMelo teixeiro (caranza)

deporte

Masterclass de Tai chi + 
Zumba + circuíto funcional
12:00 h praza carMelo teixeiro (caranza)

aniMación  faMiliar

Bambalas
12:30 h praza do inferniño
20:00 h praza vella

as irmás Bambalas sonche cada unha máis 
presumida ca a outra. o espectáculo principia 
no momento en que as tres se  despreguizan 
nunha hamaca a catro metros de altura. diante 
dos espectadores afanaranse en demostostrar 
as súas habilidades. Mais nesa obsesión por 
gustarlle á audiencia acabarán por errar unha 
e outra vez.  un espectáculo de gran volume e 
tan cheo de grandiosos movementos que un non 
quererá que remate nunca.  

concerto

Jamie Fifthring
22:30 h praza de aMBoage

Jamie fithring presenta o seu primeiro disco, 
«torches in the alley», gravado íntegramente en 
ferrol e presentado hai escasamente un mes. 

concerto

Freedonia
23:30 h praza de aMBoage

Freedonia ofrece un dos mellores directos que se 
poden ver hoxe en españa. son unha banda de 
soul formada por dez músicos, cunha potente 
voz feminina e unha destacada sección rítmica 
de metais e cordas. xuntos desde 2006, en 
2012 sorprenderon cun magnífico disco de 
debut (“freedonia”) e veñen de presentar o 
seu segundo traballo “dignity and freedom”, 
en que renden homenaxe ao legado musical 
afroamericano. 
aínda que o seu son é clásico, os temas da banda 
son orixinais e grávanse baixo licenza Creative 
Commons. en concerto tamén homenaxean os 
grandes músicos da historia (e, de feito, teñen 
gravado en vinilo a súa versión de “under my 
thumb” dos rolling stones). se algo caracteriza 
a esta banda é o seu potente directo e a incrible 
sensación que transmiten coas súas voces. 
Freedonia é unha brutal fusión de forza e 
sentimento.

Sábado 29
concerto

Banda de música de Ferrol
12:30 h cantón de Molíns
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concerto

El Columpio asesino
23:30 h praza de aMBoage

El Columpio Asesino pecha a xira de presentación 
do seu disco más exitoso ata o momento 
“Ballenas muertas en san sebastián”. non é 
esta unha formación á que se poida encaixar en 
ningún estilo. o seu xogo de pop con electrónica, 
de rock con punk, levoulles a gañarse un público 
fiel pero que gusta do eclecticismo de xénero. 
finalistas na edición de 2015 en tres categorías 
dos premios da Música independente, nacidos 
para recoñecer a creación, a diversidade e a 
calidade artística das producións independentes 
realizadas en españa, El Columpio Asesino é unha 
banda de culto.

Domingo 30
aniMación infantil

Peter Punk
12:30 h praza de ultraMar
20:00 h cantón de Molíns

o mellor paiaso galego do momento enfróntase 
á realidade a golpe de humor e un chisco de 
mala baba. peter punk leva ás súas costas máis 
de 900 actuacións. ao longo de máis de dez 
anos ten colleitados distintos recoñecementos 

deporte

Travesía a nado
17:30 h a caBana

Musical faMiliar

De aquí para alá
20:00 h canido

de aquí para alá é un proxecto de música 
infantil en que viaxamos arredor do mundo 
aprendendo, escoitando e cantando as músicas 
de cada lugar facendo partícipe ó público que 
nos acompañe na procura de novos sons! no 
espectáculo, lydia Botana (voz, piano, guitarra, 
acordeón)  cantará co público o retrouso que 
nos levará ó seguinte lugar transportando unha 
mesma melodía por xéneros musicais coma 
o rock, a bossa-nova, o rap, o son cubano, o 
reggae, o ska… unha divertida aventura en 
que descubriremos paisaxes sonoras distintas 
gozando e aprendendo ao mesmo tempo.C

concerto

Carrero Bianco
22:30 h praza de aMBoage

Carrero Bianco é unha banda ferrolá con 
influencias múltiples e heteroxéneas, do tecno 
pop á nova ola alemá. cancións directas e 
bailabeis.
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e galardóns, como o premio festiclown rivas-
vaciamadrid de 2014 por citar o máis recente de 
todos eles.

concerto

Ara Malikian
22:30 h praza de aMBoage

ara Malikian é, sen dúbida, un dos máis 
brillantes e expresivos violinistas da súa 
xeración. posuidor dun estilo propio, forxado a 
partir das súas orixes e ricas vivencias musicais, 
o seu violín álzase como unha das voces máis 
orixinais e innovadoras do panorama musical 
internacional.
o concerto de ferrol é unha réplica do que 
ofreceu no teatro real de Madrid polo 15 
aniversario da súa estadía en españa. o 
programa deste concerto inclúe o mellor 
destes 15 anos en españa, así como as súas 
primeiras composicións en máis dunha década. 
a idea central que o move é a de achegar a 
música clásica a todos os públicos: desde os 

máis pequenos ata os maiores. o repertorio 
desta banda está composto tanto de obras 
clásicas como de adaptacións para orquestra 
provenientes do amplo abano da música popular 
do século xx.

Luns 31
acto de presentación

Meninas 2015
18:30 h praza de aMBoage

o artista eduardo hermida realizará un mural 
conmemorativo das festas durante este acto de 
presentación.

Músical faMiliar

A nena e o grilo van de festa!
21:00 h praza de aMBoage

pódese medrar a través de cancións e imaxes? 
o espéctaculo A nena e o grilo, de Magín Blanco 
–cos seus amigos– fainos, sen dúbida, un anaco 
máis grandes. Música do século xxi con matices 
de pop, rock, reggae ou bossa nova, relatos 
que nos falan de que podemos aspirar a un 
mundo mellor, imaxes que nos achegan ás novas 
linguaxes. para saír cuns centímetros de máis, 
mesmo que sexa en doses de ilusión, creatividade 
e imaxinación. e tamén, como non, un chisco 
máis felices.

espectáculo pirotÉcnico

Fogos de Amboage
23:30 h enseada da Malata




