


Zoelas é un grupo que aposta polo canto coral feminino, pero unindo canto tradicional de 
aquí e de alá. Cinco voces femininas en galego, falando do rural e da muller galega, pero 
formulando un diálogo, a través da música, buscando máis aló das fronteiras un xermolo de 
raizame que nos une. Actualmente, o grupo orixinario de Antas de Ulla acaba de presentar o 
seu primeiro traballo discográfico, xunto co videoclip do primeiro tema “Marmuradoiras”.
Beatriz García, María Bouzas, Pilar Naveira, Érica García, Patricia Coucheiro (voces); Michel 
Rivadulla (guitarra); Bruno Villamor (requinta, zanfona e gaita); Miguel Varela “Miki” 
(percusións).

Ana Alcaide é unha intérprete e compositora de Toledo que desenvolve unha actividade 
investigadora ao redor de antigas tradicións e culturas. Ana xogou un rol principal e pioneiro 
na introdución e popularización da nyckelharpa en España.
En xuño de 2016, estrea LENDA, o seu quinto traballo discográfico, un proxecto musical e 
escénico inspirado en lendas e mitoloxías de mulleres ancestrais que explora a forza do 
feminino cunha mirada actual e que supón unha evolución na presentación da súa música.
Desde o seu lanzamento estivo no  Top 10 dos  WMCE ( World  Music  Charts  Europe), así 
como nos  Transglobal  World  Music  Charts. Un disco encomiado pola crítica internacional 
que alcanzou varios números, un nalgunhas das radios nacionais e rexionais  de Australia,  
Canada, USA ou Europa. A prestixiosa revista  Songlines  Magazine deulle a crítica de 5 
estrelas e o recoñecemento  Top  of  the  World. Ana Alcaide actuou nos principais 
escenarios e festivais de folk e world music do mundo.

Fernando Barroso é un músico, compositor e produtor galego. Formou parte de Trim e 
das bandas Riobó e Budiño, Os Cempés, Assembly Point, Nexo... A súa bagaxe 
internacional, ao longo destes anos, levouno a tocar en importantes escenarios de 
todo o mundo, con diversas bandas e proxectos  persoais, desembocando no inicio da 
súa carreira en solitario, presentando o seu primeiro disco Intropía, en 2016, e este novo 
traballo Silence lovers club – Mandolin Pieces, co seu lanzamento en xaneiro de 2018. 
Mandolin Pieces é un repertorio orixinal de doce temas para mandolina, acompañado 
ao violoncello pola violoncellista viguesa Margarida Mariño quen formou parte de 
diferentes orquestras a nivel internacional .A música deste traballo vén inspirada tanto 
por compositores clásicos doutras épocas, como por instrumentistas actuais de 
diferentes estilos e lugares do mundo, pezas que van dende o swing/jazz, pasan pola 
música persa ou barroca e rematan poñendo un pé na música popular.

Candorka Trío  (Brais Monxardín - Vadim Yukhnevich - Miguel Anxo López) constitúe un 
proxecto que toma como eixo definitorio a música de raíz e a vontade de expresala 
desde a experimentación e o inconformismo. FONSAGRADA é o seu primeiro traballo, 
froito da complementariedade e das inquedanzas de tres músicos que souberon 
conxugar o repertorio gaitístico e vocal da comarca da Fonsagrada con sonoridades 
que proceden do jazz europeo, o rock ou a vertente clásica. Trátase dunha proposta 
contemporánea que abrangue dende o son máis enérxico até o intimista e que aposta 
pola modernidade sen renunciar a melodías que aínda conservan a capacidade para 
definírmonos nun mundo cada vez máis global. Preséntasenos arroupado pola 
linguaxe pictórica de José Arias, caracterizada, tamén, pola introspección e a 
indagación. O resultado é un fluír e confluír expresivo que abre novos camiños e non 
deixa indiferente.

Double- Double naceu cando un gaiteiro de Xura, un acordeonista de  Morvan, un pianista de  
Armagh e un guitarrista de  Arisaig se xuntaron e fixeron un plan. Os catro músicos foron 
visitantes frecuentes ao Festival de gaita de William Kennedy, en  Armagh, e desde alí 
formouse unha amizade próxima. A banda inspírase na paisaxe musical irlandesa e 
escocesa e combina isto coas tradicións das áreas de  Morvan e  Auvernia, en Francia.Os 
seus temas musicais organizanse e tocanse con orixinalidade. Double- Double ofrece unha 
mestura musical  ecléctica e auténtica na que a  bourrée está impregnada de carballo e 
turba, mentres que os persoais e os  carretes están  coloreados como o viño Xura e con 
sabor a xamón  Morvan.
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