
 

-XOVES, 5  DE SETEMBRO 

19h   MONICREQUES  Mircromina con A familia unida no 

exterior da piscina. Dirixido a partir de 3 anos. 

-VENRES, 6 DE SETEMBRO 

20h EXPOSICIÓN GÓIS OROSO ARTE. Inauguración do 

Certame Internacional. 

21h MÚSICA A Banda da Loba co 

seu traballo discorgráfico Bailando 

ás Rúas, actuarán na Praza de Isaac 

Díaz Pardo. Dirixido a todos os 

públicos.  

Integrada por cinco mulleres que de-

cidiron unir as súas traxectorias indi-

viduais para dar voz a este novo 

proxecto, destaca a creación dun re-

pertorio propio baseado tanto en le-

tras da súa autoría como en musicalizacións de poetas célebres ou 

outros textos tomados dos poemarios de escritoras contemporáneas 

como Rosalía Fernández Rial ou Celia Parra. Todo isto, baixo un 

estilo ecléctico e heteroxéneo que bebe do rock, do pop, do folk... e 

fai do seu repertorio un fantástico caleidoscopio musical. Desde 

decembro de 2017 están a presentar por toda Galicia o seu primeiro 

traballo discográfico, “Bailando as rúas”, no que contaron coa pro-

dución musical de Adrián Saavedra e as colaboracións de Guadi 

Galego e Tanxugueiras.  

Con menos dun ano de vida como grupo foron ademais gañadoras 

de importantes premios como o Aritmar Galiza e Portugal á mellor 

canción en lingua galega, que compartiron con Salvador Sobral 

como gañador á mellor canción en lingua portuguesa, e finalistas 

nos Premios Martín Códax da Música na categoría de Canción de 

autor e nos Premios Opinión na categoría de mellor canción.  

 
Máis información e inscricións no centro cultural ou no 981 690 903 



 

-DOMINGO, 25  DE AGOSTO 

BANDA DE MÚSICA DE ORDES. Actuación ás 12:30h 

na Praza de Isaac Díaz Pardo 

 

-MARTES, 27  DE AGOSTO 

EXCURSIÓN AQUAPARK CERCEDA 

11h Saída diante do centro cultural, e chegada ás 19h no 

mesmo sitio. Os participantes deberán ter cumpridos os 8 anos 

no momento da presentación da solicitude de inscrición na 

excursión. Preferencia a menores de idade e empadroados/as 

no Concello de Oroso. Inscricións do 9 ao 23 de agosto no 

centro cultural ou oficinas do concello, prazas limitadas. (Máis 

información no 981 690 903). 

 

-MÉRCORES, 28 DE AGOSTO 

19h TEATRO CÓMICO  

Culturactiva Producións con 

Saaabor! Cos actores  Fran Rei e 

Félix Rodríguez. 

no exterior da piscina municipal. 

Dirixido a todos os públicos. 

 

 

 

 

-XOVES, 29  DE AGOSTO 

19h CIRCO E CLOWN As 

Sincronacidas co 

espectáculo OhLimpiadas! 

No exterior da piscina 

municipal. Dirixido a todos 

os públicos. 

 

-VENRES, 30 DE AGOSTO 

ACTUACIÓNS MUSICAIS 

21h ASOCIACIÓN CULTURAL AMIGOS DO 

ACORDEÓN DE SIGÜEIRO- OROSO 

22h ORQUESTRA VAN BAND 

Actuarán na Praza de Isaac Díaz Pardo. 

 

-MARTES, 3 DE SETEMBRO 

De 17 a 20h INCHABLE PARA NENOS ATA 5 ANOS, 

OBRADOIRO DE MÓBILES DE VENTO , TÁBOA DE 

SURF, FUTBOLÍN HUMANO E GRANIZADOS DE 

XEO. No exterior da piscina municipal.  

 

MÉRCORES, 4  DE SETEMBRO 

19h MAXIA CÓMICA Dani García co espectáculo Código 

no exterior da piscina municipal. Dirixido ao público 

familiar. 


