Música

Miguel de Combarro
Músico, compositor, letrista e cantautor autodidacta, Miguel de
Combarro, é un dos artistas impresindibles da nosa vila, e un músico
cunha dilatada traxectoria con recoñecementos en importantes certames
nacionais e internacionais. Comezou a súa traxectoria a través da música
popular, transcionou a través da música relixiosa coa ten un amplo
vencellamento, e na súa etapa máis actual navega polos sons latinos.

Miguel de Combarro
630025449
miguelangelchapela@hotmail.com

Polifacético, comprometido e autodidacta, Miguel, é un artista completo
que interpreta e compón o seu propio repertorio en galego e castelán na
compaña do piano e a guitarra, viaxando por moitos puntos da nosa terra
a través dos seus catro traballos discográficos, un deles premiado coma
Mellor Solista Galego 1995 e outro co que representou a España no
Festival Internacional da Canción en Punta del Este (Uruguay 2018).
Televisión, radio, colaboración con outros artistas. A súa incansable labor
e mensaxe continúa a soar no seu novo traballo discográfico no que está
a traballar.

Música

Marietta
Artista imprescincible cando estamos a falar da música popular galega,
Marietta, é unha cantante con ampla traxectoria no eido da música da
nosa terra, e o seu especial vencellamento con Ana Kiro, a leva a
desenrolar un amplo repertorio que vai dende o pasodoble e as
rancheiras ata as cumbias e bachatas, sempre cun eixo conductor que
nace entre a estreita relación entre a cultura musical galega e a mexicana.

Marietta
609793026
marietta_penasds@yahoo.es

O seu último traballo discográfico ”Meu pai, eu teño un soño” fai un amplo
percorrido polas relacións culturais de Galicia con México e outras
culturas na diáspora.
Artista todoterreno na música lixeira, é un dos referentes musicais do
noso municipio.

Música

Máis Cantos

Nelson Quinteiro Roa
Rúa Beiramar 62
366995 Campelo Poio
(+34) 647 647 404
nelson.quinteiro@gmail.com

O principal e máis recoñecible dos nosos programas é a "Experiencia
Mais Cantos".
Ademais de crear un xeito inédito de desfrutar da música popular, esta
convértese nunha ferramenta de empoderamento dos nosos maiores
que lles permite coñecer xente do seu mesmo perfil, ampliar os seus
vencellos sociais e emocionais a través da música, crear parroquia,
motivarse por obxectivos, dar sentido ás súas rutinas, divertirse e pasalo
ben participando nunha "experiencia de vibración conxunta" en forma de
cantadas en grupo, principalmente de xeito itinerante ou en concertos
puntuais por prazas e espazos non convencionais.
www.maiscantos.org

Música

Os Queimatasas

Juan Carlos Rodríguez Collazo
Avda. San Xoán 8, 3º C
36995 POIO
(+34) 626 224 224 / 672 100 666
osqueimatasas@gmail.com

Actualmente a asociación componse dun grupo estable de 15-18
compoñentes que realizan actuacións musicais de tipo batucada ( música
urbana) e coreografías acores a os rítmos interpretados.

Música

Grupo Xuvenil Escola de Acordeóns

Juan José Mariño Viñas
Rúa Beiramar 74,76
Campelo / Poio
(+34) 639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

O Grupo Xuvenil da Escola de acordeons de Campelo – Poio, e a canteira
deste legado musical e que manteran viva a tradición do acordeón no
noso Concello.
Este grupo nace no ano 2.019 da man do Mestre e director Juan José
Mariño Viñas, pra potenciar os mais cativos e darlle un impulso a actuar
eles sos, mostrando o seu bo facer e servindolles de motivación pra
seguir formandose personalmente e musicalmente no eido do acordeón.
Esta composto por nenos e nenas entre os 9 e os 16 anos, facendo un
repertorio de musica tradicional, popular, temas de sempre; pasodobres,
xotas, muiñeiras e inclusive repertorio de composición propia.

Música

Grupo Entre Foles

Juan José Mariño Viñas
Rúa Beiramar 74,76
Campelo / Poio
(+34) 639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

O Grupo Entre Foles e unha sección musical da Escola de acordeons de
Campelo - Poio, este grupo nace no ano 2.017 da man do Mestre e
director Juan José Mariño Viñas, pra dar cabida a un repertorio mais
complexo e con arranxos musicais mais elaborados.
t
O grupo de Acordeons esta composto por homes, mulleres e alguns
nen@s, dentro do repertorio hay cabida para musica tradicional, popular (
pasodobres, xotas, muiñeiras e inclusive repertorio de composición
propia)

Música

Juanjo Mariño
O acordeón foi dos instrumentos pioneiros en pasar a formar o que hoxe
en día coñecemos como orquestras, cando polos anos 40 +/- quen
amenizaba os casamentos, bailes dos pobos etc... era un acordeonista o
que logo acompañou un bateria, posteriormente foise incorporando
algún instrumento de vento (saxofón, trompeta etc...) ata chegar os
vocalistas, de ahí,partiron as primeiras orquestras que hoxe coñecemos,
grazas a moitos acordeonistas de renome que tivemos na Nosa Terra.

Juan José Mariño Viñas
Rúa Beiramar 74,76
Campelo / Poio
(+34) 639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

Por citar alguns dos mais coñecidos e xa falecidos da nosa Provincia, os
cales contribuiron a que a música do acordeón perdurase na nosa cultura,
como os solistas que posteriormente crearon a su propia orquestra.
Juan José Mariño coñecedor de toda esa tradición e cultura, así como
todo ese repertorio noso, sigue intentando manter viva esa liña musical,
dende a súa faceta como mestre na Escola de Acordeons de Campelo
dende o ano 1.997, onde ten un alto alumnado de persoas que na sua
infancia recordan os citados acordeonistas nas suas festas, e que por
aquel

Música

Vides Novas

Edmundo Nores Fernández
Rúa Viñas 34,76
San Salvador
(+34) 649 338 201
videsnovas2012@hotmail.com

A Asociación Cultural Vides Novas foi creanada no ano 1995, formando
nenas e nenos no folclores tradicional, conta con varios grupos de baile,
canto e pandeiretas, gaiteiros e percusión tradicional (gaita, tamboril e
bombo).
Conta tamén cunha banda de gaitas e tambores acompañados dunha lira
ou xilófono, na que a principal das súas actuación son en Semana Santa, a
Procesión do Carme e o Corpus Christi entre outras.
O principal obxectico da asociación é manter as tradicións musicais do
noso pobo.

Música

Rosolino Marinello

Rosolino Marinello Cuarteto
Camiño da Bouza 34
Combarro - Poio
(+34) 680 562 105
rosomarino@yahoo.it

Rosolino Marinello Cuarteto é un grupo de Jazz formado por Max Gómez
á batería , Xan Campos ó piano, Juansy Santomé ao contrabaixo e
Rosolino Marinello saxos e clarinete.
Os temas do seu primer traballo discográfico como líder, que agora van a
grabar, é un jazz máis contemporáneo con raíces sicilianas.
O músico italo-americano afincado en Galicia dende o 2008 presentou o
seu traballo en escenarios de Canjazz, Noites de JAZZ en Pontevedra, etc.

Teatro

Cuna de Moura

Ramón García Lozano
Camiño da Pedaporta nº 38
Combarro. 36993-Poio
(+34) 622 112 847 - 672 100 666
ramonglozano@yahoo.es

Asociació cultural nada en Combarro no ano 2015, co oxetivo de
fomentar a cultura e a fala a traves das artes escenicas, teatro e danza
medieval,

Formación

Beatriz Andino

Presento un proxecto de docencia musical para o Concello de Poio
axeitado ás necesidades musicais do municipio.

Beatriz González Andino
Avda. Porteliña 9, 4º B
(+34)616 352 216
iremli1@hotmail.com

Con toda a miña humildade coma músico profesional con máis de 10
anos de experiencia, afrezo os meus coñecementos coma docente
titulada en Piano, Linguaxe musical e Técnica Vocal.
O meu obxetivo é por en valor a ensinanza musical no municipio, xa que
veño de pai Mestre de Gaita Galega no Conservatorio de Vigo, e penso
que podo aportar unha faceta instrumentística moi apaixoante e atractiva
para toda a poboación deste fermoso lugar.

Formación

Escola de Música Tradicional de Poio

José Luis Fernández Fernández
Pereiro de Abaixo, 29
(+34 ) 650 84 85 33
escolagaiteirosdepoio@hotmail.com

A escola,naceu co ánimo do ensino e de promover a nosa cultura; temos
a banda de gaitas con trinta compoñentes e tamén formamos quintetos
tradicionais formados por: (bombo, tambor, pandeireta e dúas gaitas)
para facer os pasarrúas, procesións, bodas, etc.
Tamén temos ensino de baile tradicional.
Actuamos nas catro provincias galegas, en Asturias, León e norte de
Portugal.

Formación

Escola de Acordeóns de Campelo
A Escola de acordeons de Campelo - Poio nace no ano 1.982 da man dos
Mestres José Paredes e José Poceiro ( ambos falecidos ), dende o ano
1.997 sigue a funcionar da man dun deses alumnos pionieiros na
fundación da escola, como e Juan José Mariño Viñas.

Juan José Mariño Viñas
Rúa Beiramar 74,76
Campelo / Poio
(+34) 639 755 316
escoladeacordeonsdecampelo@gmail.com

Levan pasado pola escola ao longo destes anos moitos nenos, nenas e
non tan nenos do Concello de Poio e de outros limítrofes, pasando a
formar unha banda de acordeons que actuou por toda a xeografía galega
e en diferentes platos televisivos de canles autonomicos e estatais.
Moitos dos alumn@s que por ali pasaron, hoxe en día teñen a música
como o seu medio de vida, dedicandose a elo como profesionais do
sector musical, ven como; musicos de orquestras e grupos musicais,
mestres de colexios, institutos e inclusive conservatorios.

Servizos

YBR. Deseño, marketing y turismo

YBR traballa de xeito multidisciplinar en tres idos do márketing.

Yolanda Brea
Rúa Peirao, 37
627127988
yolandabr@hotmail.com

Por unha banda no eido do deseño adica a súa labor ó desenrolo de
formatos multimedia coma páxinas web, deseño gráfico, impresión e
deseño 3D ou edición de vídeo
Por outra banda YBR oferta servizos de márketing coma campañas
publicitarias, márketing online.
O turismo é o terceiro piar nos servizos que esta empresa oferta,
poñendo a disposición dos seus clientes guías turísticos, visitas turísticas
organizadas e guiadas, e diversos servizos de promoción turística.

Servizos

Nelson Quinteiro Produccións
Compañía artística multidisciplinar especializada na creación de
experiencias temáticas a través da danza, música e do teatro.
Expertos en comunicación corporativa, street márketing, cabaret, teatro
de rúa e animación infantil.

Nelson Quinteiro Roa
Rúa Beiramar 62
366995 Campelo Poio
(+34) 647 647 404
nelson.quinteiro@gmail.com

Creamos propostas evocadoras, que abordan directamente os
imaxinarios colectivos. Experiencias emocionantes que nos fagan vibrar,
participar, e celebrar a vida e a alegria de vivir.
Espectáculos propios e todo o que necesites a medida do que precises
comunicar. ¿Falamos?
www.nelsonquinteiro.com

Servizos

NovoDiaStock

Carlos Andrés Pereira
Avda. Pinela 13
San Xoán - Poio
(+34) 626 287 460
novodiastock@gmail.com

En NOVODIASTOCK especializámonos en fotografía de produto e
gastronómica con fins comerciáis e/ou publicitarios. Tamén impartimos
clases de fotografía, en grupo ou individual.

Servizos

Juanjo Sonido

Juan José Mariño Viñas
Rúa Beiramar 76,
Campelo - Poio
(+34) 648 973 624
juanjosonidoalquiler@gmail.com

Alquiler de equipos de sonido con o sin técnico.
Sonorizaciones de eventos, actuaciones, charlas etc...
Producciones musical, grabación de musica y audio

Servizos

Máis Deseño

Axencia de deseño e solucións creativas integrais.

Andrés Dacosta Martínez
Av. Francisco Regalado, 28 1º
Combarro - Poio
(+34) 687 146 166
andres@mais.gal

Partindo dun deseño gráfico coidado e traballado, elaboramos campañas
360º, aportando solucións en: timpresión, vinilos, lonas, producción de
fondos e módulos escenográficos e decorados en diferentes materiais,
rollups, téxtil e mascarillas personalizadas, adhesivos, agasallo publicitario,
páxinas web, cartelería, bolsas de tela e papel,...

Servizos

O Ferrado

Laura
Carreiro da Cruz, 19
36993 Combarro-Poio
(+34) 663 600 171
oferradocultural@gmail.com

Somos unha iniciativa de traballo asociado especializado no ámbito da
xestión cultural e educativa. Deseñamos proxectos creativos á medida do
territorio, artellando solucións: intervimos en zonas rurais e vilas
intermedias; conectamos os diferentes axentes de cada lugar, apostando
pola colectividade; poñemos en valor os espazos públicos; cultivamos a
cultura de base e sostible; e adaptámonos á nova realidade.

Servizos

Editorial Urutau

Editora Urutau
Wladimir Vaz
Avenida Peirao Besada, 6 - 2D
(+34) 644 951 354
wlad@editoraurutau.com.br

Editorial de poesía galega, portuguesa & brasileira.

editoraurutau.com.br

Queres formar
parte do directorio?
www.concellopoio.gal

