Libraría Couceiro (librariacouceiro.com, libraria@librariacouceiro.gal)

DOSSIER DE PRENSA

Reunirá algunhas das mellores obras dedicadas á poeta.

Libraría Mulleres Lila de Lilith (@liladelilith, liladelilith@gmail.com)

A Lila de Lilith presentará unha escolma das mellores obras escritas sobre Rosalía: algunhas escritas pola autora e outras creadas
por cantantes e poetas.

Libraría Pedreira (librariapedreira.com, libraria@librariapedreira.com)

Algunhas das obras máis emblemáticas sobre Rosalía estarán dispoñibles no posto da Libraría Pedreira.

Nikis Galicia Style (nikisgalicia.com, distega@distega.com)

O rostro de Rosalía lucirá nos produtos de Nikis Galicia Style: sacos, cadernos, camisolas, tazas, mochilas... e unha morea de cousas máis!

Obradoiro A Candelaria (delacandelaria-info@delacandelaria.com)
salía, candeas coa súa imaxe, etc.

O Zoco (ozocogz.com, ozocogz@gmail.com)

As raíces rosalianas deixaranse ver no posto do Zoco retratadas en pins, camisolas, bolsos de tea, cadernos...
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Reizentolo (reizentolo.es, info@reizentolo.es)

O Reizentolo acudirá tamén a esta cita con camisolas cheas de humor e retranca.

Rosalianas (rosalianas.com, rotarte@hotmail.com)

Rosalianas non poderá faltar nesta feira onde exporá cadros, láminas, pendentes, xoieiros, etc.

Son Humanitas (@sonhumanita, sonhumanita@gmail.com)

Cun estilo sinxelo e creativo, Son Humanitas traerá os seus debuxos de Rosalía elaborados sobre distintos soportes.

Studio Variopinto (studiovariopinto.com)

Un mito, unha lenda, unha fábula? Non! É Rosalía! Reinterpretada,
revisitada, e reinventada constantemente durante os máis de 180 anos
que leva entre nós, Rosalía de Castro converteuse na verdadeira heroína
da nosa cultura e como tal o Festival Rosalía quere celebrar a súa vixencia e importancia.

Ros
alía

O Festival Rosalía é unha iniciativa da Deputación da Coruña, que se
desenvolverá na cidade de Santiago de Compostela os días 29, cunha
gala no Teatro Principal, e 30 de setembro, cunha feira de produtos
rosalianos na Praza de Cervantes. Neste 2017 a escusa é o centenario da
inauguración do monumento a ela dedicado na Alameda de Compostela.
Colaboran: Concello de Santiago, Fundación Rosalía de Castro e AELG.

gala e feira
29 e 30 de setembro
Santiago de Compostela

Gala
Uxía Senlle, Sergio Tannus e Santi Cribeiro

Acompañada polos músicos Santi Cribeiro e Sérgio Tannus, Uxía Senlle
subirá desta vez ao escenario para interpretar varias pezas deRosalía
pequeniña (Galaxia, 2013), un libro-disco coa que a cantante achega
a f igura e obra de Rosalía de Castro ás crianzas dun xeito melódico e
ameno.

Xiana Lastra e Andrea Porto

Na actualidade integrantes ambas as dúas D_’A Banda da Loba, Xiana
Lastra (voz) e Andrea Porto (guitarra) rescatarán temas do proxecto
A miña primeira Rosalía (Xerais, 2013), un traballo pedagóxico, centrado na obra de Rosalía e elaborado coidadosamente para os e as
cativas, que conta ademais coa participación de importantes voces do
panorama actual galego como a de Mini, Mero e María Manuela.

Abe Rábade e Nastasia Zürcher

Nun formato íntimo, Abe Rábade (piano) e Nastasia Zürcher (voz),
revisitarán dous arranxos de Rosalía 21, un proxecto creado no
2008 que reactivou o legado da escritora galega en clave contemporánea, dándolle á súa obra unha perspectiva completamente innovadora. Nesta ocasión teremos a oportunidade de escoitar as musicacións orixinais dos poemas “A xusticia pola man” e
“Negra Sombra” impregnadas dun aroma a jazz e tamén do R&B.

Najla Shami

A cantante galego-palestina deleitará ao público con temas do que foi
o seu primeiro traballo en solitario Na lingua que eu falo (Galaxia,
2013). Nel Najla Shami mergúllase na obra de Rosalía de Castro cunha elegante e fonda ollada. Trátase dun traballo íntimo, delicado,
froito da súa experiencia no mundo da música e co que foi seleccionada como f inalista nos XIII Premios Opinión de Música Folk nas
categorías de Mellor Artista e Mellor Tema Orixinal.

Lorena Conde

A poeta e actriz Lorena Conde, gañadora do Premio González Garcés da
Deputación da Coruña, será a encargada de presentar o evento.

Avelino Iglesias

Avelino Iglesias dirixirá esta gala que se celebrará o vindeiro 29 de setembro. Poesía e música subirán da man ao escenario do Teatro Principal de
Santiago de Compostela para lembrar a obra da poeta Rosalía de Castro. Os
e as artistas invitadas interpretarán as letras da escritora, mesturándoas
con sons e ritmos actuais.

Cesáreo Sánchez Iglesias
Conta cunha sólida traxectoria poética que se inicia con Silencios e conversas de Inverno en 1978 e na que se inclúen
títulos como A árvore das sete palabras, Do olvido o río, O rostro da Terra, O rumor do distante ou os máis recentes
Caderno do Nilo e Tempo trans f igurado: o canto das estrelas. É presidente da Asociación de Escritores e Escritoras en
Lingua Galega.
Anxo Angueira
Poeta, narrador e ensaísta, Anxo Angueira é autor dunha ampla e recoñecida obra con títulos como Val de Ramirás, O
valo de Manselle, Libro da Vertixe ou Fóra do sagrado en poesía. Da súa man naceron edicións de Cantares Gallegos ou
Follas novas de Rosalía e participou no proxecto Rosalía21 xunto con Abe Rábade e Guadi Galego. Preside a Fundación
Rosalía de Castro.
Rosalía Fernández Rial
A dimensión literaria vén, no seu caso, da man da corporal, escénica e experimental. Na súa obra agroman títulos
como En clave de sol, Átonos, Vinte en escena, Un mar de sensacións, Ningún aman te sabe conducir, Contra-acción ou
Sacar a bailar. Títulos cos que se metamorfosea en presentacións performánticas e musicais. Tamén é autora do
ensaio Aulas sen paredes (libro-DVD, 2016)
Marta Dacosta
Na casa da avoa é o máis recente libro dunha poeta que iniciou a súa traxectoria en 1993 con Crear o mar en Compostela e seguiu con Pel de ameixa, Setembro, En atalaia alerta, As amantes de Hamlet, Cinza, Acuática alma, Argola ou Un
lago escuro. Premios como o González Garcés, Martín Códax, Johan Carballeira ou Figurante son algún dos recoñecementos a obra dunha autora que participou tamén en numerosos proxectos colectivos.

Feira
Animosa. Alma y coraje (animosa.es, info@animosa.es)

Darlle visibilidade “as mulleres con vidas apaixonantes”, ese é o obxectivo de Animosa. Desta volta estará na feira de Rosalía

As galegas, cervexa ecolóxica (@CervexaAsGalegas, adiccag@yahoo.com)

Refrescarse tamén será posible grazas ás cervexas de Rosalía. Ademais de ter un sabor exquisito, estas cervexas son ecolóxicas.

BOH Galicia (bohgalicia.tictail.com, infobohdesign@gmail.com)
Diferentes deseños rosalianos lucirán en cuncas, láminas e postais.

Deica! Creacións (deicacreacions.com, info@deicacreacions.com)

A bixutería terá un oco na feira; haberá pendentes, aneis, colares, etc. inspirados en Rosalía.

Cerámica Regal (www.oteroregal.com, ceramica@oteroregal.com)

A creatividade e a cerámica fusionaranse nas pezas de Regal Cerámicas, que exporá pezas inspiradas na autora.

Imprime 3D (yolandanayaf@hotmail.com)
Colares, chaveiros, marcapáxinas... con fragmentos de poemas de Rosalía e gravados co seu rostro, todo en 3D!
Irene Silva (irenesilva.net, info@irenesilva.net)
Pandeiretas, azulexos, imáns, bolsas, chapas...Irene Silva presentará toda unha colección de produtos inspirados en Rosalía.

