




OVIRAVAI son Verónica Santalices, Laura Iglesias, Fede-
rico Wlicki e David Álvarez. Eles fan todo: tocar, ilustrar 
e, sobre todo, crear música. A iso se dedican, nalgúns 
casos dende hai décadas e polo mundo adiante. 

‘As Andanzas de Paio’ é o primeiro traballo da com-
pañía OVIRAVAI. Nel trabállanse diversos temas como 
as cores, as estacións, a linguaxe extranxeira, as vogais, 
os contrarios, os animais, etc. Tamén lle poñen especial 
atención á transmisión de valores sociais como a amiza-
de, a solidaridade, o traballo en equipo ou o coidado 
do planeta.

Música infantil

OVIRAVAI
4 de xullo



Había tempo que non se vía nada igual. Como saídos 
dun aquelarre musical no medio do Monte, Roger de 
Flor e a Tribo é unha romería de verán que conden-
sa o folk e o pop, o swing e a bossa, a canción ta-
bernaria e a melodía máis delicada nunha proposta 
cantada en galego, castelán, italiano, inglés e portu-
gués. O bardo Roger de Flor é o mestre de cerimo-
nias dun combo de frescura diletante completado co 
percusionista Serxio Galego, o acordeonista Nicolás 
Vidal e a cosmopolita intérprete Silvia Fralleoni. Difícil 
ver a flores tan distintas facendo un ramo máis armó-
nico, quen o dubide que se atreva a vir a escoitalos.

Folk/pop/swing/bossa

ROGER DE FLOR
E A TRIBO

4 de xullo



Paco Nogueiras é un dos artistas máis queridos e acla-
mados polo público miúdo. Cos seus traballos ‘Brinca 
vai!’ e ‘Radio BuleBule’ ten percorrido centos de esce-
narios para levar a súa música aos máis cativos.  
Diplomado en Graduado Social, Paco Nogueiras é mú-
sico e actor. Tras formarse cos artistas Andrés Pazos e 
Fabio Mangolini, impartiu clases de teatro e dirixiu re-
presentacións en entidades culturais e escolas. Foi actor 
e percusionista de Els Comediants e Os Quinquilláns. 
Participou en formacións de música tradicional e foi 
creador da banda sonora de varios espectáculos tea-
trais, musicais, de danza e dunha serie infantil da TVG. 
Colaborou en dous discos con Ophiusa.

Música infantil

PACO NOGUEIRAS
11 de xullo



A Ukestra do Medio é un grupo de ukuleles que nace 
en Santiago de Compostela a finais de 2013 facen-
do versións de diferentes músicas con ukuleles, baixo 
e caixón de clásicos do rock’n’roll, country, swing ou 
pop a músicas tradicionais galegas ou portuguesas, tan-
gos, bossanovas, cumbias ou boleros. No ano 2020 
lanzan “Outras Lérias”, un disco no que por primei-
ra vez presentan músicas propias, todas elas canta-
das e lingua galega e con influencias que van desde 
o pop máis intimista ao surf, power-pop ou country.  

VÍDEO

versións/ukeleles

ukestra 
do medio

11 de xullo

https://www.youtube.com/watch?v=NSU-ryInTqw


Bossa-nova, rap, son cubano, reggae, ska..., unha viaxe 
musical arredor do mundo pasando por diferentes 
continentes, mostrando as distintas tradicións, bailes, 
música, instrumentos, fauna, flora… tratando de esper-
tar o interese pola música e as culturas doutros lugares 
valorando a diversidade e por suposto, respectándoa, 
dun xeito divertido.

Música infantil

LYDIA BOTANA
18 de xullo



Mad Martin Trio toca un rock & roll clásico. En 2014 
debutaron coa presentación de “It Was A Very Good 
Year” (2014), tema talismán do trío e unha versión 
do tema de Ervin Drake que fixo popular Frank Sina-
tra. Dende entón xa publicou un mini-LP “Seven Lucky 
Shots” e un longo “Time To Go Mad” editado para a 
discográfica sueca Vintjärn Records e que inclúe 11 
temas de autoría propia e 3 versiones de clásicos.

Os seus temas sonan habitualmente en varios pro-
gramas de Radio, sendo “Eileen” tema propio da 
banda, incluído entre os 100 mellores temas do 
ano no prestixioso programa ‘El Sótano’ de Radio.

VÍDEO

versións/ukeleles

MAD MARTIN TRíO
18 de xullo

https://www.youtube.com/watch?v=q5nSBhwApio


Sérgio Tannus é un dos artistas máis completos da safra 
brasileira. Autodidacta, virtuoso en instrumentos varia-
dos, como guitarras, violões, baixos, cavaquinho, ban-
dolim e percusións, o músico foise perfeccionando na 
procura de novas sonoridades, aliadas ás influencias 
universais, sen entretanto deixar de lado as súas raíces 
brasileiras. Desde o 2006 vive en Galicia, desde onde 
está a divulgar o seu traballo como multi-instrumentista 
e cantautor por varios países de Europa.

Desde a súa chegada a Galicia vén compartindo expe-
riencias e colaboracións, como músico acompañante 
e/ou produtor musical, con artistas como Uxía, Antonio 
Zambujo, Carlos do Carmo, Chico Cesar, Lenine, João 
Afonso, Kepa Junkera, entre moitos outros. Alén diso, 
tamén co-produciu e gravou varios CDs infantís de moi-
to éxito en Galiza (como “Maria Fumaça” e “Rosalía pe-
queniña” ambos xunto á cantante e produtora Uxía) e 
produciu “Pitusa Semifusa” (de Olga Brañas). 

Música infantil

SéRGIO TANNUS
25 de xullo



Este dúo chileno procedente do teatro converteuse na
nova gran promesa da canción en Madrid grazas á
súa mestura intimista de folclore andino e aires flamencos. 

Guitarra, charango e voces con composicións propias e 
revisións das músicas do mundo neste dúo que este ano 
publicará o seu agardado álbum ‘Territorio de Delirio’. Un 
traballo do que coñecemos xa varios adiantos nos que 
podemos ver a increíble forza escénica da súa proposta.

Formato trío. 

VÍDEO
PRENSA
 

Folclore andino / flamenco

EMILIA Y PABLO
25 de xullo

https://www.youtube.com/watch?v=xL4vEwf_w7s&list=RD1c_cFhdFHaA&index=7
https://elpais.com/espana/madrid/2021-03-24/emilia-y-pablo-las-voces-sosegadas-del-torbellino.html

