OS SONS DO VENTO QUE PASA

O

programa de dinamización lingüística FalaRedes,organizado pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación
Universitaria, por medio da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, presenta a actividade Os sons do vento que pasa, que
en xuño comezará a súa xira polos concellos da Rede de Dinamización Lingüística (RDL) da Xunta de Galicia.
A iniciativa de fomento do galego inclúe este ano 150 sesións
lúdicas a través dun total de cinco actividades que buscan promover o uso e a valoración positiva da lingua de Galicia, especialmente entre a infancia e a mocidade, enchendo o seu tempo
de lecer con actividades de calidade no noso idioma.
Desde que botou a andar en marzo, a terceira edición do FalaRedes xa puxo en marcha tres propostas dirixidas ao público infantil e familiar -o concerto Toc Toc, a obra de teatro As fabas
máxicas e o concurso Os Bolechas e o Sabichón. Agora, con Os
sons do vento que pasa presenta un concerto de fados en galego para público de todas as idades, boa mostra de que calquera
tipo de música se pode facer na lingua propia de Galicia.
As cantigas deste espectáculo, acompañadas de guitarra eléctrica e de pedal de loops, así como de sedutores xogos de iluminación, conservan o seu encanto orixinal, pero gañan unha dimensión contemporánea e singular que seduce tanto os mozos
coma os non tan mozos. Deste xeito, o espectador mergulla nun
universo rítmico e melódico que viaxa do divertimento á nostalxia, do rock á canción de amor, do pop á música tradicional,
sen deixar nunca de ser fado.
Con esta cuarta proposta do FalaRedes 2014 o público en xeral
poderá gozar da música en galego a través dun coidado concerto no que Gonçalo Guerreiro porá a voz e que Dani Pais
enriquecerá coa súa participación dixital e musical.
Os sons do vento que pasa chegará entre xuño e decembro a
36 vilas pertencentes á RDL. Coma sempre en FalaRedes, a entrada será libre e de balde ata completar a capacidade das salas.
Toda a información sobre FalaRedes 2014 estará dispoñible no
web da Secretaría Xeral de Política Lingüística www.xunta.es/
linguagalega/falaredes_2014 e tamén nas redes sociais.
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OS SONS DO VENTO QUE PASA
xuño
Domingo 29: Ortigueira, no Teatro da
Beneficencia, ás 20:30 h

xullo
Ribeira, na Praza de Compostela,
ás 21:00 h
Venres 11: Ames, no Pazo da Peregrina,
ás 21:30 h
Domingo 13: A Bola, na Área Recreativa, ás 20:00 h
Luns 14:
Moaña, no palco da Alameda,
ás 22:30 h
Domingo 20: Bueu, na Praza Massó, ás 21:00 h
Xoves 24: O Grove, na Praza do Corgo,
ás 21:00 h
Venres 25: Ribas de Sil, no Anfiteatro da praia
fluvial de San Clodio, ás 20:00 h
Xoves 10:

agosto
Padrón, na Praza de Macías,
ás 22:00 h
Sábado 2:
Muros, no Recheo, ás 21:30 h
Domingo 3 Taboada, no salón de actos da Casa
Cuartel, ás 21:00 h
Sábado 9:
Castrelo de Miño, no Club Náutico,
ás 21:30 h
Domingo 10: Muíños, no Complexo Turístico
O Corgo, ás 12:00 h
Mércores 13: Miño, no Parque Municipal da Rúa,
ás 22:00 h
Venres 15: Malpica de Bergantiños, na Praza
Anselmo Villar Amigo, ás 21:30 h
Sábado 16: Toén, na Praza de Moreiras,
ás 21:00 h
Domingo 17: Parada de Sil, na Praza do Concello,
ás 20:30 h
Xoves 21:
Cabana de Bergantiños, no
Centro de Interpretación do Dolmen
de Dombate, ás 20:00 h
Mércores 27: Vilalba, na Praza da Constitución,
ás 18:00 h
Venres 29: O Incio, na Praza do Concello,
ás 20:30 h
Sábado 30: A Baña, na área recreativa de Agra
de Chans, ás 19:00 h
Domingo 31: Maside, na Alameda, ás 21:00h
Venres 1:

setembro
Sarreaus, no Centro de
Desenvolvemento Rural O Viso,
ás 18:30 h
Sábado 20: Vilaboa, na Casa da Cultura de
Riomaior, ás 19:00 h
Domingo 28: Campo Lameiro, na Praza 		
da Casa do Concello, ás 20:30 h
Sábado 13:

outubro
Curtis, no Edificio Multiúsos, 		
ás 16:30 h
Domingo 5: Bóveda, no Centro Sociocultural,
ás 18:30 h
Sábado 11: Noia, na Igrexa de Santa María a
Nova, ás 20:00 h
Domingo 12: Lousame, na Casa da Cultura,
ás 19:00 h
Domingo 19: Outes, na Casa da Cultura, 		
ás 19:30 h
Venres 31: Oleiros, na Fábrica, ás 21:00 h
Sábado 4:

novembro
Verín, na Casa da Cultura, ás 20:00 h
Foz, no salón de actos da Casa da
Cultura, ás 20:00 h
Domingo 16: Cuntis, na Casa da Cultura Roberto
Blanco Torres, ás 20:00 h
Sábado 1:
Sábado 15:

Decembro
Baiona, no Auditorio V Centenario,
ás 20:30 h
Domingo 14: Arzúa, na Casa da Cultura, ás 18:00 h
Venres 12:

