
! Narración e teclados 
Anxo Blas 

Voz e acordeón 
Sabela Dacal

Guión Orixinal 
Belén Ferreiro e Benito Buide 

Deseño Gráfico 
Maika Novoa

Ensemblementa, a orquestra 
Violíns primeiros

Alba González 

Sara Gil 

Violas
Rebeca Araujo 

Belén Ferreiro 

Iago Velo 

Contrabaixo
David Cid 

Violíns segundos
Adrián Sánchez 

David Martínez 

Benito Buide 

Violonchelos
José Benito Torres 

Maika Novoa

Clavecín
Sara Dacal 

Débora Valuja

Ensemblementa!é!unha!formación!que!xorde!no!conservatorio!de!Ourense!no!
ano!2006,!e!que! integran!profesor@s,!alumn@s!e!ex"alumn@s!deste!centro,!
contando!tamén!coa!colaboración!de!amig@s!.!O!seu!obxectivo!fundamental!é!
a!formación!de!novos!instrumentistas!así!como!a!difusión!da!música!clásica.!
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Cantares!e!tocares!
(Sons!e!palabras,!parrafeos!e!outras!tocatas,!con!certo!sentido)!
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Espectáculo musical 

tocado e contado, 

rimado e cantado 

para quen queira escoitalo 

e desta guisa aprender 

como pode ser e fazer 

unha orquestra de cordas.

Ribadavia, Casa da Cultura. 
14 de marzo de 2009. 12 h.

Allariz, Casa da Cultura. 
21 de marzo de 2009. 19 h.

Verín, Casa da Cultura. 
4 de abril de 2009. 12 h.

Castrelo de Miño,Colexio Público.
18 de abril de 2009. 19 h. 
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A quen vai dirixido? 
A quen queira aprender o que fai unha orquestra de 
cordas.

Que imos aprender? 
Os nomes dos instrumentos, as súas formas e como 
funcionan.

Que música imos escoitar? 
Un pouco de todo: Barroco, Clasicismo, Música do 
século XX, Música Popular, Música de cine. 

Como é cada peza? 
Son pezas curtas, con distintas formas: un canon, un 
rondó, unha fuga, unha peza en catro movementos, un 
tango...

Imos aprender algo? 
Se estades moi atentos ó que vos imos contar. Pero 
ollo, ¡non é nada fácil, porque...! 

Ímolo pasar ben? 
Dende logo que si. 
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P r o g r a m a   m u s i c a l 

. Rondó de   H.Purcell

. Fuga de   W.A.Mozart 

. Pizzicato de   C.W.Gluck 

. Minuetto en la menor de   J.Krieger 

. Dúo para dous violíns de   B.Bartok 

. O soño do diaño   -   Tradicional irlandesa 

. Minuetto en Sol Mayor de   J.S.Bach 

. Variacións sobre un tema de   J.S.Bach 

. Canon de   W. Hartmann 

. Catro momentos musicais de   H. Aguiar 

. A Cumparsita de   A. Rodríguez 

. Tema da película "Los chicos del coro" de   B. Colais 

. Marcha de   J.B. Lully!


