


MIGUEL DE COMBARRO
Música Popular Solista

Músico cantautor autodidacta, que compón o seu propio reper-
torio en galego e castelán na compaña do piano e a guitarra. 
Música popular e tradicional.
Require subministro eléctrico, escenario ou plataforma mínimo 3,6mx2,5x0,5m.

Miguel Martínez
630025449
miguelangelchapela@hotmail.comt

JUAN MARIÑO
Música Popular Solista

Música instrumental de acordeón na que fai un percorrido pola música 
tradicional galega e outros estilos importados (tangos, pasodobre e 
rumba).
Escenario acorde a actuación e toma de corrente de 220 voltios preto do escenario.

Juan José Mariño Viñas
639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

NELSON QUINTEIRO ROA
Música Popular Solista

Polifacético cantareiro de música tradicional e popular galega que ofrece 
animados concertos participativos. Pode ofrecer as actuacións só (con 
pedais de loop), ou acompañado do acordeonista Álvaro Cardalda.
Toma de corrente de 220 voltios

Nelson Quinteiro Roa
647 647 404
nelson.quinteiro@gmail.com

MARIETTA
Música Popular Solista

Ofrece un amplo  repertorio  que vai desde o pasodobre ás rancheiras, 
pasando polas cumbias e bachatas, sempre cun eixo  condutor da 
estreita relación entre a cultura musical galega e a mexicana. 
Escenario e toma corrente de 220 voltios.

Marietta
609793026
marietta_penasds@yahoo.es
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OS QUEIMATASAS
Música Popular Instrumental

Grupo de batucada, actuacións de música urbana (percusión) e 
pasarrúas con coreografías.

Sen requerimentos técnicos

Juan Carlos Rodríguez Collazo 
626 224 224 / 672 100666 
osqueimatasas@gmail.com

GRUPO XUVENIL DA ESCOLA DE ACORDEÓNS DE CAMPELO
Música Popular Instrumental

Esta composto por oito nenos/as entre os 9 e os 16  anos, que interpretan 
un repertorio de musica tradicional, popular, temas de sempre 
(pasodobres, xotas, muiñeiras) e inclusive composicións propias.
Require equipo de son con potencia acorde ao recinto onde se faga a actuación, dous monitores 
de escenario como mínimo e 10 micrófonos co seu pé; un escenario onde collan todos/as os 
músicos.

Juan José Mariño Viñas
639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

GRUPO ENTRE FOLES
Música Popular Instrumental

O Grupo Entre Foles (10 compoñentes) é unha sección musical da Escola 
de acordeóns de Campelo para  dar  cabida  a un repertorio mais 
complexo e con arranxos musicais mais elaborados.
Require equipo de son con potencia acorde ao recinto onde se faga a actuación, dous monitores 
de escenario como mínimo e 10 micrófonos co seu pé; un escenario onde collan todos/as os 
músicos.

Juan José Mariño Viñas
639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

GRUPO DA ESCOLA DE ACORDEÓNS DE CAMPELO
Música Popular Instrumental

Grupo de acordeóns (15 compoñentes) que interpretan cancións do 
repertorio tradicional popular (pasodobres, xotas, muiñeiras...), 
convidando a cantar e a participar ao público asistente
Equipo de son con potencia acorde o recinto onde se faga a actuación, dous monitores de 
escenario mínimo e 10 microfonos co seu pe, así como un esceario de medidas acorde o tamaño 
da formación

Juan José Mariño Viñas
639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

MÁIS CANTOS
Agrupación Folclórica Coral

Canto popular a través de cantadas colectivas, principalmente de xeito 
itinerante  ou  en  concertos puntuais por prazas e espazos non 
convencionais.
Sen requerimentos técnicos

Nelson Quinteiro Roa
647 647 404
nelson.quinteiro@gmail.com
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VIDES NOVAS
Agrupación Folclórica, Música Popular Instrumental

Agrupación folclórica con canto, baile e pandereteiras.

Sen requerimentos

Edmundo  Nores Fernández
649 338 201
videsnovas2012@hotmail.com

ESCOLA DE MÚSICA TRADICIONAL DE POIO
Agrupación Folclórica, Música Popular Instrumental

Banda de gaitas (con máis de 30 compoñentes) e formación de 
quintetos de música tradicional (bombo,  tambor, pandeireta  e  dúas  
gaitas)  para facer pasarrúas, procesións...
Sen requerimentos

José Luis Fernández Fernández
650 84 85 33
escolagaiteirosdepoio@hotmail.com

PANDERETEIRAS DO RONSEL
Agrupación Folclórica, Música Popular Instrumental

Grupo coral composto por 18 integrantes con diferentes tipos de voces. 
Ofrecen concertos de música coral e popular.

Sen requerimentos

Elena Barral
615630394
elenabarra@hotmail.es

CORO VIRXEN DA RENDA
Grupo de Canto Coral

Grupo coral composto por 18 integrantes con diferentes tipos de voces. 
Ofrecen concertos de música coral e popular.

Sen requerimentos

Miguel Martínez Chapela 
630025449
miguelangelchapela@hotmail.com
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CORAL DE POIO
Grupo de Canto Coral

Grupo coral composto por 10 integrantes con diferentes tipos de voces. 
Ofrecen concertos de música coral en misas e certames culturais.

Toma de electricidade

Benito Sebastián Ventura Lois
629066469
 coraldepoio@hotmail.com



CHARANGA 112
Agrupación Folclórica, Música Popular Instrumental

¿Queres pasalo ben e nun ambiente incríble? Pois estas de sorte.
Chega a Charanga 112  para que non pares de bailar e desfrutar.
Facemos todo tipo de actuacións: procesións, sesión vermú, pasarrúas...

Se a actuación é nun lugar sen movemento, ten que ser un lugar con sombra.
Nas actuacións tipo alborada o pasarrúas: unha furgoneta para o transporte dos
integrantes durante a actuación se hai que tocar en diferentes puntos.

Pablo Pérez Alen
671 724 958
charangaa112@gmail.com
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