
GALERÍA METRO - CAMPUS STELLAE

Praza da Quintana 3  |  Santiago de Compostela

Solistas | Instrumentais | Acústicas
I CICLO MÚSICAS CON ARTE



6 MÚSICOS | 6 ARTISTAS
6 CONCERTOS ÚNICOS | 6 CARTEIS ORIXINAIS



Ciclo de seis concertos de músicos solistas en 
formato instrumental e acústico.

Seis artistas da Galería METRO crearán os carteis
dos concertos.

Producirase unha edición limitada de 
exemplares para distribuir entre os asistentes.

A iniciativa, que nace da colaboración aberta 
entre Galería Metro e Campus Stellae, ten como 
obxetivos promover o diálogo entre as distintas artes, 
dar visibilidade á creación contemporánea
e abrir novos espazos á escena musical. 

Aforo limitado a cincuenta persoas por concerto, que 
vivirán de preto a música, instrumental, en formato 
acústico e interpretada por un músico solista. 

Presentarase o cartel de cada concerto creado por un 
artista e degustarase unha copa de viño nun entorno 
incomparable. 

Os pases serán ás 20:00 h na sede Galería Metro 
Campus Stellae, na Praza da Quintana de 
Santiago de Compostela.



Alejandro Vargas naceu na cidade de Holguín, Cuba, o 4
febreiro de 1980. Comezou os estudos de música á idade de 6
anos, ata graduarse na especialidade de pianista concertista na
Universidade ISA Instituto Superior de Arte da Habana.
 
Pianista e Compositor graduado na Universidade das Artes de
Cuba. Primeiro premio no concurso de mozos jazzistas de
Cuba JoJazz 2001. Premio ao mellor disco de Jazz en Certame
Cubadisco en 2008 con “Trapiche”. Premio Especial en Certame
Cubadisco 2013 con “Miniaturas” de Eugenio Granell, Música
Revelada. 

Sendo un dos mozos jazzistas cubanos máis recoñecido no país, a
estética que traballa no seu discurso composicional nútrese da raíz
popular a través do Órgano Oriental, levando esta expresión á
escena do jazz cubano. 

Actualmente desenvolve un intenso traballo sobre a improvisación
libre e o free jazz. A dúo co excelente baterista Luís Alberto Legido
presentan o seu máis recente traballo coa gravación do CD
OperSuite e realizando MasterClass en diversos foros.

Artista que creará o cartel do concerto
JOSEBA MURUZÁBAL

Alejandro Vargas
12 maio



Nicolás Otero nace en Santiago de Compostela. Consegue a
titulación de Profesor de Clarinete á idade de 16 anos coas

Ou.S.C., Orfeón Terra Nosa e Real Filharmonía de Galicia,. Mestre
no Conservatorio Superior de Santiago. 

Foi convidado dentro do I Festival Europeo do Clarinete en Bélxica,
no Festival Punta del Leste de Uruguai, Música en Compostela e no
Festival Paulo Casals en Francia. Clarinetista no Ciclo de Xóves
intérpretes da Asociación Galega da Lírica. Estreou unha
representación musical propia coa Compañía de Teatro Ditea.

Despois de colaborar con máis de 20 Bandas de Música Populares
consegue praza de músico da Banda Municipal de Santiago de
Compostela aos 18 anos de idade. Clarinetista da Banda Sinfónica
de Galicia, Agrupación Instrumental Harmonía e Banda
F!ilarmónica de Galicia.

Músicos como Harry Sparnay, W. Fuchs e Karl Leister contan con
composicións súas, así como o Coro da Basílica do Vaticano.
Recibiu clases maxistrais de mestres como Jan van der Roost,
Gregory Fritze, Jorma Panula e Karl Leister, entre outros. 
Posúe unha ampla traxectoria de arreglista e compositor así como
de colaborador en numerosas agrupacións de diferentes estilos.

Artista que creará o cartel do concerto
HÉCTOR FRANCESCH

Nicolás Otero
19 maio



Carlos Quintá é un dos acordeonistas diatónicos máis
relevantes de Galicia. Membro fundador de Linho do Cuco,
profesor de acordeón diatónico na ETRAD de Vigo, participa
en numerosos proxectos musicais. Ao longo da súa
traxectoria como músico demostrou un claro interese pola
investigación dentro da música popular e de vangarda.

Presentará “A propósito de Niza”, unha proposta que une
música e audiovisual. O descubrimento desta obra de Jean
Vigo, musicada por Marc Perrone setenta anos despois de ser

montaxe no que redescubrir a obra dun dos cineastas máis
irreverentes da historia e dun dos máis importantes
compositores para acordeón diatónico

Artista que creará o cartel do concerto
ROSENDO CID

Carlos Quintá
26 maio



Germán Díaz nace en 1978 en Valladolid, onde realiza estudos
de guitarra clásica e Filoloxía Clásica na Universidade de Valladolid
así como o Curso de Posgrado “Especialista Universitario en
Estudos sobre a Tradición”. Estuda zanfona con Rafael Martín,
Pascal Lefeuvre, Laurent Tixier, Isabelle Pignol, Gilles Chabenat,
Nigel Eaton, Patrick Boufard, Laurence Bourdin, Valentin Clastrier...

Actuou por todo o mundo (Colombia, Brasil, Alxeria, Rusia, Francia,
Italia, Portugal, España, Austria, Bélxica, Alemaña, Bulgaria,
Marrocos, Eslovenia, Finlandia, Suíza, Paises Baixos, Noruega,
Moldavia, Ucrania) en prestixiosas salas e festivais como o Teatro
Real de Marrakech, Concert Gebaum de Amsterdam, Universidade
de Colombia, Reais Alcázares de Sevilla, Odessa Jazz Carnival
Ucraína, Casa dos Arquitectos de Moscova, Amuz Amberes,
Stans Music Festival Suíza, Storas Festival Noruega, European
Jazz Night Festival Oslo, UER Festival Finlandia, Ethno Jazz
Festival Moldavia, centro Kulturbrauerei Berlin, Nits de Música
da Fundació Miro Barcelona...

Colaborou con numerosas formacións e intérpretes como Rao Trío,

Clastrier, Joaquín Saura, Quarteto Medieval de Urueña, Paolo
Angeli, Tasto Sólo…

Artista que creará o cartel do concerto
CRISTÓBAL TABARES

Germán Díaz
02 xuño



Bleuenn le Friec, natural de Bretaña, aos seis anos comeza a tocar 
o arpa celta. No ano 2003, licénciase en Musicología e comeza o 
estudo do arpa clásica. En 2004 inicia a carreira de arpa en 
Musikene (San Sebastián) con Frédérique Cambreling.

Completa a súa formación nos conservatorios de Detmold e
Frankfurt con Godelieve Schrama e Françoise Friederich. Foi
integrante da JONDE, da Gustav Mahler Jugendorchester e da
Verbier Festival Orchestra. Foi membro da Lucerne Festival
Academy, coa que realizou xiras polos EEUU e Xapón. En 2009 foi
seleccionada para tocar Répons de Pierre Boulez baixo a dirección
d!o propio compositor.

De 2011 a 2013 foi arpa solista da Neubrandenburger
*Philharmonie. Actualmente, combina a súa actividade de
profesora de arpa na Escola Municipal de Música de Santiago de
Compostela con frecuentes colaboracións con orquestras do
panorama musical europeo (Real Filharmonía de Galicia, Orquestra
Sinfónica de Galicia, Gran Teatro do Liceu, Orquestra Sinfónica do
Porto, Ópera de Frankfurt) así como de diferentes agrupacións de
música de cámara (Duo Finisterrae, Natalia Ensemble) e de música
contemporánea (Ensemble Intercontemporain)

Artista que creará o cartel do concerto
SHEILA PAZOS

Bleuenn Le Friec
09 xuño



LAR Legido formase dende moi novo no C.E.D.I. (Centro de Encontro 
para o Desenvolvemento de a Improvisación, Madrid) con profesores e
artistas como Pedro López, Belma Muñor, Markus Breuss e Wade
Matthews. Amplía a súa formación en varios cursos sobre
improvisación, música contemporánea e electroacústica xunto a
Eddie Prevost, Norbert Moslang, Andy Guhl, John Butcher, Vanessa
MacKness, Tim Hodkinson, Barry Harris, Concha Xerez, José Iges,
Gabriel Brnic ou Peter Kowald e na Berkelee College of Music de
Boston onde realiza o curso de World Percussion e é seleccionado
para o “X Jazz Meeting” organizado pola International Association
of Schools of Jazz. 

Como pioneiro no movemento da improvisación libre en Galicia
funda en 1999 o grupo Parto, onde a investigación sobre a arte
sonora culmina coa creación do Aquófono, o Centro de Novas
Tecnoloxías do Pico Sacro e a Orquestra de Música Espontánea de
Galicia (O.M.E.G.A.). 

Forma parte de grupos como Sumrrá, co que lle une unha longa
traxectoria e unha ampla discografía, Iria Pena Trío, Jose Luís
Gutierrez Quartet, IberJazz, Lupercal, 2M12 ou o dúo de
i!mprovisación libre xunto ao pianista cubano Alejandro Vargas.

r
proxección e relevancia no panorama musical da libre
improvisación conformándose como un dos seus maiores
expoñentes. 

Artista que creará o cartel do concerto
OLMO BLANCO

LAR Legido
16 xuño



Lab_in é un espazo transversal adicado á impresión dixital,
que ten como principal obxetivo potenciar ao máximo o traballo 
dos artistas e fotógrafos, partindo da excelencia na 
producción, exhibición e venta de arte múltiple dixital. 

www.labinartemultiple.com

Trípede é unha empresa auxilar das industrias da producción 
audiovisual, especializada en diferentes áreas, ofrecendo un 
servizo global en iluminación, grúas, audiovisual e son. 

www.tripede.es

Bodegas y Viñedos Luna Beberide nace no ano 1987 entre un 
caserón do S.XVI situado Villafranca del Bierzo, reservado para o 
envellecemento dos seus tintos ,e unha nave de elaboración na 
localidade de Cacabelos, para os brancos. A súa filosofía está
basada na calidade e o respecto á terra para obter o mellor das 
súas cepas.

www.lunabeberide.es

Colaboradores

http://www.labinartemultiple.com
http://www.tripede.es
http://www.lunabeberide.es
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