
Na MaGNOLIa de xuvIa



NOITES Á FRESCA chega á segunda edición. É unha 
proposta de lecer que ten por obxecto desenvolver 
proxectos culturais de calidade en espazos de interese 
patrimonial e turístico.

Dúas noites de música en directo arroupadas pola 
magnolia de Xuvia en Narón, sen dúbida un dos máis 
importantes emblemas naturais do concello  (en 
minúscula e punto e á parte).

Esta árbore está protexida polo ordenamento 
municipal e, segundo algunhas fontes, pode ser a máis 
antiga de Galicia. 

NOITES Á FRESCA é unha iniciativa

URBANA
é un evento cultural que procura unha nova EXPERIENCIA nun 
entorno urbano singular.

SOSTIBLE
que ten por obxectivo consolidar unha proposta atractiva de ocio de 
verán.

SEGURA
Ao igual que na edición do ano pasado, seguiremos estrictos 
protocolos de seguridade.



Estes dous piares fundamentais da música do país atópanse nun 
proxecto artístico conxunto, un cara a cara musical, cada un coa súa 
propia obra, que configura a historia musical dunha terra.

A amizade e complicidade entre ambos os dous é o eixo deste concerto, onde existe tamén unha 
identificación telúrica natural, o feito de nacer no mesmo mar da ría de Vigo
O repertorio dos concertos é unha alternacia dos éxitos dos dous creadores, mesturado con novas 
músicas creadas expresamente para este espectáculo e versións que marcaron a vida musical de 
cada un deles. En todas as cancións, un fúndese no outro para ofrecer versións novas.
Mentres o mundo xira á deriva, a viaxe con estes dous navegantes pode ser unha gustosa andaina 
polo mundo da música de raíz, do pop, o rock e a vangarda musical galega.
Pablo Novoa (Vigo), con máis de 30 anos de experiencia na industria musical, comezou a 
despuntar nos anos 80 xunto ao seu grupo Golpes Bajos. Dende entón e tocando diferentes 
instrumentos colabora con músicos como Iván Ferreiro, Josele Santiago, Julieta Venegas, Los 
Ronaldos ou Bebe. Ten dous discos en solitario e desde 2016 é director musical e guitarrista da 
banda de Late Motiv de Andreu Buenafuente.
Budiño, músico galego de orixe e universal polo seu destino, viaxeiro convencido, creador 
incansable, innovador por convicción, soñador de melodías imposibles. Budiño é un artista 
atípico: é difícil atopar a alguén que esperte tanta admiración entre os seus. Inspírase nos 
pequenos sabores da música tradicional, pero sempre coa intención de crear unha música con 
estilo propio.

Venres, 16 dE xULLO | 22:00 h

BUdIñO & NOvOA



Integrada por cinco mulleres que decidiron unir as súas traxectorias 
individuais para dar voz a este novo proxecto, destaca a creación 
dun repertorio propio baseado tanto en letras da súa autoría como 
en musicalizacións de poetas célebres ou outros textos tomados dos 
poemarios de escritoras contemporáneas.

Todo isto baixo un estilo ecléctico e heteroxéneo que bebe do rock, do pop, do folk… e fai do seu 
repertorio un fantástico calidoscopio musical. En decembro de 2017 saíu á rúa o seu primeiro 
traballo discográfico, Bailando as rúas, no que contaron coa produción musical de Adrián Saavedra 
e as colaboracións de Guadi Galego e Tanxugueiras. Tras o grande éxito acadado e despois de dar 
máis de setenta concertos en ano e medio, dentro e fóra do noso territorio, preséntannos agora o 
seu novo traballo, Fábrica de luz.
Fábrica de luz é un traballo de creación, reflexión e homenaxe en torno á idea de nai entendida 
nun sentido amplo. A lingua e a terra son as primeiras nais, fábricas de luz. As creadoras que nos 
precederon e as que nos acompañan nesta viaxe son tamén fábricas de luz. As nosas nais, as vosas 
nais, todas as nais son fábricas de luz. Son fogar, tempo e amor incondicional. Son poder, loita e 
memoria. Son todo o que nos permite ser hoxe tamén fábrica de luz .

sábado, 17 dE xULLO | 22:00 h

A BANdA dA LOBA



NORMAS PARA O PÚBLICO

1 Queda totalmente prohibida a asistencia aos concertos se 
sofre calquera síntoma correspondente á COVID-19 ou se tivo 
contacto cun paciente diagnosticado ou en estudo. 

2 Será obrigatorio o uso de máscara en todo momento, así como 
a desinfección de mans ao acceder ao recinto.

3  Deberase manter a distancia de seguridade.

4 Deberanse seguir en todo momento as indicacións de 
sinóptica e carteleira informativa, así como as indicacións do 
persoal. 

5  Indicarase como entrar e saír evitando aglomeracións. 

6  Rógase, na medida do posible, boa etiqueta respiratoria: tape 
a boca ao tusir e evite tocar os ollos, a boca, o nariz e a máscara. 

7  Deberase ocupar exclusivamente a cadeira que o persoal lle 
asigne ao entrar.

8  No caso de chegar ao recinto do concerto instantes antes do 
seu comezo co espectáculo xa en curso, poderán acceder 
só cando lles indique o noso persoal e, igualmente, deberán 
situarse na cadeira que lles indiquen. 

9 Unha vez ocupada a súa localidade, se precisan de calquera 
tipo de asistencia, fáganlles un sinal aos acomodadores desde 
a súa localidade e eviten levantarse. 

10 No caso de necesidade imperiosa no desenvolvemento do 
concerto, diríxase á saída polo camiño que estea indicado.

11 Deberanse de seguir sempre as indicacións de seguridade 
fixadas pola organización, tamén para a saída ordenada do 
recinto.



CAPACIdAdE LIMITAdA
reserVa preVia obrigatoria
entradas de balde en www.ATAqUILLA.COM
obrigatorio o acceso con entrada
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