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Casa de Rosalía:
Palabras e músicas 
para celebrar o aniversario 
do nacemento da escritora
Padrón, 24 de febreiro / 12:00 h
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24 DE FEBREIRO

Casa de Rosalía:

Palabras e músicas 

para celebrar o aniversario 

do nacemento da escritora

Padrón, 24 de febreiro / 12:00 h

           Ano 2013
Cento cincuenta aniversario de Cantares gallegos
Principais actos organizados pola Fundación Rosalía de Castro,
a Real Academia Galega e a Universidade de Vigo.

          24 de febreiro
Alborada para Rosalía. Todos os gaiteiros
de Galicia están chamados a dar unha alborada de gloria. 
Unha iniciativa conxunta coa Asociación de Gaiteiros Galegos
         
           Maio-xuño-xullo
O cantar dos Cantares. Exposición que celebra a publicación en Vigo
do libro co que Rosalía anuncia e constrúe a Galicia contemporánea.
Vigo, sede da Fundación Barrié. Coa colaboración da Xunta de Galicia,
o Concello de Vigo e a Fundación Barrié. Co apoio do Consorcio
da Zona Franca de Vigo, Construcciones San José e Faro de Vigo.

          17 de Maio
Música para Rosalía. Todos os músicos de Galicia están
chamados a tocar neste dia unha peza na honra da escritora. 
Unha iniciativa conxunta coa Federación Galega de Bandas,
e a Asociación de Músicos ao Vivo,.....
Versos  novos no Vigo vello. Festa coa realización de alfonbras
vexetais con versos de autores actuais na rúa Real como eixe principal.
Recitais de poesía e música polas rúas do casco antigo, coa participación
da Asociación de Escritores en Lingua Galega, a Asociación
de Deseñadores Galegos, a Asociación de Actores e Técnicos de Escena
e a colaboración da Asociación de Veciños, de Hostaleiros de Vigo
e do Concello de Vigo...............
     
          15 de xullo
De Laíño a Lestrove. Marcha a pé desde a banda de Laíño até a banda
de Lestrove, portando paraugas abertos todos os participantes.
As Torres da Hermida acollen a festa literaria e musical no �nal da camiñada.
Coa colaboración dos Concellos de Dodro e Padrón.
          
           Decembro
 Reinauguración da Casa de Rosalía. Coas obras de mellora das condicións
de conservación, exposición e accesibilidade, ábrase unha Casa cun proxecto
museolóxico e museográ�co totalmente renovado. Quen precise información
debe achar a esencial, quen coñeza á escritora debe poder evocar o mito.
Un proxecto �nanzado con fondos FEDER, a través da Xunta de Galicia,
e as doazóns económicas de empresas e persoas particulares. 

24 de febreiro
Palabras e músicas 
para celebrar
o aniversario
do nacemento de 
Rosalía de Castro

10:00 horas 
Santiago de Compostela \\ Praza de Vigo.
Alborada e ofrenda �oral diante do �to
que lembra o nacemento
da escritora no Camiño Novo.

12:00 horas
Padrón \\ Casa de Rosalía
Interpretación da Alborada de Rosalía de Castro.

Persoalidades culturais, sociais e políticas
de toda Galicia interveñen na honra da escritora.  

Proxección de diferentes gravacións
das alboradas realizadas ese mesmo día
en distintos lugares e paraxes de todo o país.

Actuación do grupo musical... coa execución
de pezas compostas sobre poemas de Rosalía.

Saúdo e agradecemento do presidente
da Fundación Rosalía de Castro na apertura
do ano do cento cincuenta aniversario
do libro Cantares gallegos.

CASA DE 
15917 A MATANZA
PADRÓN
981 811 204
casamuseo@fundacionrosaliadecastro.es
www.rosaliadecastro.org
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