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(DOSSIER INFORMATIVO).

Patrocinan: 

Do 30 de setembro ao 2 de outubro
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#cult ura #diversidade #respet o #pat r im onio #form acion #ar t es

O proxecto "Encont ro ar t es pola int egración"  ten como 
obxectivo xeral romper as barreiras e substituílas por vías de 
acceso bidireccionais entre artistas e persoas con capacidades 
diferentes, entre a comunidade e os excluídos, entre estes e a 
sociedade, para fomentar o coñecemento, o recoñecemento e, 
en definitiva, a integración e a inclusión social.

As diferentes facetas deste proxecto integrador e 
transformador teñen tamén por obxectivo utilizar a arte visual, 
o cinema, a música, a danza, o teatro e as técnicas dramáticas 
como un instrumento eficaz para a comprensión e a procura 
de alternativas a problemas sociais e interpersonais derivados 
da exclusión.

Ao construír unha sociedade aberta en pleno século XXI temos 
que satisfacer dende o respecto da diferenza as demandas de 
todos os sectores sociais, pero en especial as dos grupos 
marxinados e vulnerables da sociedade. Recoñecemos, por iso 
mesmo, as necesidades especiais, os individuos con 
diversidade de capacidades e as persoas con discapacidades 
ou con outras capacidades para que atopen neste proxecto un 
lugar de creación e de convivencia cun programa innovador e 
contemporáneo como é o proxecto "Encontro artes pola 
integración"
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O proxect o "Encont ro ar t es pola int egración" , t en com o 
obxect ivo xeral rom per  as lagoas que nos separan e 
subst it uílas polas vías de acceso bidireccionais ent re 
ar t ist as e persoas con capacidades diferent es, ent ra a 
com unidade e as e os excluídos, anim ar  ao coñecem ent o, 
ao recoñecem ent o e, en def in it iva, á int egración e á 
inclusión social.

-Facer visible a arte e o talento creativo de persoas con 
diversidade funcional.

-Normalizar a diversidade en circuítos culturais e eliminar as 
etiquetas.

-Saír da endogamia das asociacións e permitir a través de 
proxectos inclusivos e comunitarios, dar acceso a todo tipo de 
persoas dedicadas ou con necesidade de poñer o foco na súa 
profesión a través da arte.

-Profesionalizar a inclusión social nas artes, permitindo o 
acceso ao mercado laboral cultural a persoas con necesidades 
especiais.

-Incluír, atopar lazos de conexión, respecto e aprendizaxe para 
todas as persoa.

-Visibilizar a problemática da discriminación.

-Abrir o debate sobre arte-discapacidade-financiamento 
público e privado.

-Crear unha networking que axude ás persoas con capacidades 
diferentes a levar a cabo os seus proxectos artísticos.

DESCRICIÓN:
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PROGRAMACIÓN:

Dirección:

Carlota Pèrez e Davide Salvado.

Interpretación e creación:

Davide Salvado

Clara López

Daniel Pardo

Carlota Pèrez

Mikel Aristegui

Cibrán Xeixo

Sinopsis:

"Habitados" é unha posta en escea que fala de todo aquelo que nos 
habita e que tamén cuestiona a invasión do noso territorio, deses 
lugares íntimos que as veces son conquistados sen permiso. Unha 
reflexión sobre o corpo como refuxio e como lugar de protección. A 
búsqueda de un lugar común entre os  intérpretes que nos faga 
sentir como na casa, como seres realmente habitados que somos.

XOVES 30 DE SETEMBRO
TEATRO ROSALÍA DE CASTRO

20.30h
COMPAÑÍA EXPERIMENTADANZA.

PEZA DE DANZA COMUNITARIA
" HABITADOS"  CON MÚSICA EN 
DIRECTO DE DAVIDE SALVADO 
E CIBRÁN XEIXO.

INAUGURACIÓN DO FESTIVAL.

(Entradas dende 8 euros  na web do
Teatro Rosal ía de Cast ro da Coruña).
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VENRES 1 DE OUTUBRO:

17:00h
MOSTRA DO OBRADOIRO DE DAVID
JIMENEZ con nenas, nenos e
adolescentes.

CIDADE VELLA (Praza de
Azcárraga).  

A ins talac ión é ef ímera polo
que  permanecerá act iva durante algún
tempo non determinado.

ENTRADA DE BALDE. 

Este obradoiro lanzou durante o mes de xullo unha proposta a dous 
grupos, un de nenas e nenos de entre 6 e 11 anos e outro de 
adolescentes ata os 14 anos, para que realizaran unha actividade a 
través da fotografía en torno a un grupo de casas deshabitadas do 
centro da Coruña.

David Jimenez é licenciado en Bellas Artes pola Universidade 
Complutense de Madrid. Os seus proxectos personais, realizados de 
manera constante dende 1990 e publicados en forma de libros, 
exposicións e proxeccións audiovisuais, mostráronse en numerosos 
lugares dentro e fora do noso país. A primeira exposición antolóxica do 
seu traballo , titulada UNIVERSOS, presentouse na Sala del Canal de 
Isabel II en Madrid no ano 2019, e no Museo Universidad de Navarra no 
2020-21.

Recibiú o premio Fotógrafo Revelación en PHotoEspaña e o Premio das 
Artes da Villa de Madrid no 2008, e foi artista residente na Real Academia 
de España en Roma nos anos 2016 e 2017. Publicoú a día de hoxe oito 
libros monográficos, entre eles, "Infinito" (2000), considerado como un 
dos fotolibros españoles mais destacados das últimas décadas. Tamén 
publicou "Versus" en 2014, "Aura" en 2018 e "Universos" en 2019. A súa 
obra atópase representada en numerosas coleccións públicas e privadas 
como a Fundación MAPFRE, o Centro de Arte Dos de Mayo e a colección 
de Arte DKV, entre otras.
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Janet realizoú un obradoiro con seis persoas con e sen diversidade no 
espazo dos Estaleiros de Oza. Esta exploración deu lugar a unha mostra 
aberta baseada na temática da abandono.  

Janet Novás é bailarina, performer, coreógrafa e docente. Reside en 
Madrid dende o ano 2001. Formouse en danza contemporánea entre 
Madrid, Bruselas e Berlín. No ano 2007 comenza a crear e o seu propio 
proxecto en solitario. A súa obra constrúese dende a observación, a 
experiencia e o diálogo co seu corpo como principal ferramenta de 
traballo, apostando sempre por unha linguaxe propia, moldeando o 
contido emocional e a sencillez estética que caracterizan os seus 
traballos. Recibiú varios premios entre os que podemos destacar o 
Premio "Injuve 2011" o "Premio de la Crítica Catalana" a mellor bailarina 
pola peza "Mercedes máis eu". As súas creacións, presentáronse en 
diferentes festivais nacionais e internacionais como o Rencontres 
Chorégraphiques, Festival de Marseille, Festival Nouvelles-Pole Sud, 
Cement Festival, Dança en Transito,MOV_S, TNT Dansa, o Festival de 
Otoño a Primavera,   Escenas do Cambio e o festival Bad, entre moitos 
outros.

VENRES 1 DE OUTUBRO:

19:00h
JANET NOVAS

Estalei ros de Oza. 

INTERVENCIÓN E DIÁLOGO EN
MOVIMIENTO DA ARTISTA E OS SEUS
PARTICIPANTES.

ENTRADA DE BALDE.
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DAVIDE SALVADO:

Ten formación autodidacta, percorrendo a xeografía galega para recoller a 
música tradicional. No 2004 comezou a formar parte do grupo Ecléctica 
Ensemble, xunto Augia Pedreira, Ramom Pinheiro e Richard Rivera. Pouco 
despois, uniuse como cantante e percusionista á banda de Xosé Manuel 
Budiño, coa que xirou por escenarios de medio mundo. 

Achegouse a xéneros como o cabaré entre outros. Máis tarde xunto a Pepa 
Yáñez formou a compañía Cabaret d'Aquí, coa que levaron a cabo 
espectáculos como Unha noite no muíño non é nada ou O negro vai con todo, 
xunto a Nacho Muñoz. No mundo do teatro participou na obra As Dunas, do 
Centro Dramático Galego, e no musical Dille, de Carlos Blanco.

Entre moitos outros recoñecementos, recibiu o premio Martín Códax na 
categoría de música tradicional galega en 2014 e tamén en 2017.

20:00h
DAVIDE SALVADO E CARLOTA
PÉREZ.

Estalei ros de Oza.

INTERVENCIÓN ITINERANTE.

ENTRADA DE BALDE.

https://gl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecl%C3%A9ctica_Ensemble&action=edit&redlink=1
https://gl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Ecl%C3%A9ctica_Ensemble&action=edit&redlink=1
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Ugia_Pedreira
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Ugia_Pedreira
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Manuel_Budi%C3%B1o
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Manuel_Budi%C3%B1o
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Manuel_Budi%C3%B1o
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Cabar%C3%A9
https://gl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepa_Y%C3%A1%C3%B1ez&action=edit&redlink=1
https://gl.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Pepa_Y%C3%A1%C3%B1ez&action=edit&redlink=1
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Centro_Dram%C3%A1tico_Galego
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Centro_Dram%C3%A1tico_Galego
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Centro_Dram%C3%A1tico_Galego
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Carlos_Blanco_Vila
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Carlos_Blanco_Vila
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Premios_Mart%C3%ADn_Codax_da_M%C3%BAsica
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Premios_Mart%C3%ADn_Codax_da_M%C3%BAsica
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Premios_Mart%C3%ADn_Codax_da_M%C3%BAsica
https://gl.m.wikipedia.org/wiki/Premios_Mart%C3%ADn_Codax_da_M%C3%BAsica
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CARLOTA PÉREZ

Bailarina, directora artística e xestora cultural. É fundadora da compañía 
profesional de danza teatro Experimentadanza, en A Coruña, coa idea de levar a 
danza a espazos de rúa e espazos alternativos, creando unha plataforma de 
formación e un centro de investigación coreográfica coa propia escola.

É xestora cultural en ExperimentaCultura, empresa que relaciona a danza coas 
outras artes, producindo e dirixindo diferentes espectáculos. Ademais, dende o 
ano 2000, dirixe varios festivais de rúa e sala como Caixanova na Rúa, Festival 
Danza Aberta (primeiro festival internacional de danza na rúa na Coruña), Festival 
a Pie de Calle (danza contemporánea internacional), Macuf en Movimiento, Artes 
no Camiño (proxecto pedagóxico), Arte, Urbe, Natura (multidisciplinar), Festival 
EQD Espazos que Danzan, ?Festival FAI-Artes pola Integración? (primer festival de 
arte e integración na Coruña), e o Festival EAI Encontro de Artes pola Integración.

Dende o ano 2008 centra a súa actividade profesional na integración social e 
cultural. Froito deste novo enfoque son a Compañía de Danza e Teatro para a 
Inclusión Social 5s, o Proxecto Integra-acción, o Proxecto Aislados, palabras que 
habitan cuerpos (inclusión social nas cadeas a través das artes escénicas) e o 
proxecto para maiores La tercera sonrisa.

Actualmente dirixe diferentes proxectos multidisciplinares para a Asociación 
cultural para la integración social Diversos, da que é presidenta, desenvolve o 
programa de inclusión social Comun-Artes para a Concellaría de Política Social de 
Santiago de Compostela, a Dirección Artística do Sacra Festival na Ribeira Sacra do 
Miño que une artes, natureza e viño e a dirección artística do Encontro Artes pola 
Integración? que se celebra cada ano na cidade da Coruña.
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Trátase dunha  posta en escea levada a cabo no Centro Penitenciario 
de Teixeiro fai 8 anos nunha mostra aberta ao público. Nese momento 
os internos de longas condeas, non podían sair a exponela nun teatro, 
oito anos  máis tarde dous deles, tras unha residencia artística na 
Ribeira Sacra no mes de agosto, readaptarán a peza, falando sen 
medo de todas aquelas cousas que nese momento non puideron 
decir.

A creación fala dos medos, das pérdidas, das familias 
desestructuradas, pero tamén de ónde reside a ternura e o amor. Fala 
dos  que chegarán e dos   amigos que se fan nun lugar onde xa non 
tes nada máis que perder.

21:30h
" SOMBRA E SILENCIO. FORA DA
CADEA"

Bib l io teca Durán Lor iga.

PEZA DE TEATRO MUSICAL

Interpretac ión y  composic ión musical :
Renata Fel ic i tas-Soskey.
Valent ín  Simenov.

ENTRADA DE BALDE.
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Pascal compartirá con nosco o documental "No se necesitan alas 
para volar" e a súa experiencia no mundo da diversidade e a 
música.

Pascal Kleiman (Toulouse), é un Dj  afincado en Valencia dende 1992, 
coñecido como ?Pes de ouro? al carecer de brazos, será un dos 
invitados ao evento artístico de este ano.

Despois de actuar nos principais clubs de España, Kleiman iniciou 
unha carreira en solitario por Europa. O seu estilo abarca todas as 
correntes do techno, psychedelic trance, etc. 

Actúa co seu propio nome é tamén co seudónimo Dj RamBam 
segundo a corrente musical que interpreta.

Pascal Kleiman naceu sen brazos, pero iso non lle frenou na súa 
carreira como dj de música techno. Conseguiu completar o aforo das 
pistas de baile das máis coñecidas discotecas en varios países. A 
historia deste magnífico dj, narrada no documental ?Héroes, No 
hacen falta alas para volar?, xa conmoveu en cantos festivais foi 
proxectado, ademais de obter o Premio Goya a mellor cortometraxe 
documental en 2008.

1.-PASCAL KLEIMAN
Reflexións en torno ao film 
"No se necesitan alas para 
volar".

SÁBADO 2 DE OUTUBRO:

10:00h -14:00h
COMPAÑÍA EXPERIMENTADANZA.

CENTRO ÁGORA (SALA 9)

ASAMBLEA DIVERSA NA QUE
PARTICIPAN DIFERENTES PERSOAS
DESTACADAS DO MUNDO DO ARTE E A
CULTURA.

ENTRADA DE BALDE
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Inés pondrá en valor os avances realizados en torno a práctica artística e 
a diversidad, e os retos que aínda temos por diante.

Creadora e codirectora do Festival "Unha mirada diferente" do 
Centro Dramático Nacional, galardonado co Premio Plena Inclusión 
2015 e o Premio Especial da Unión de actores de Teatro. 

En 2017 foi a responsable do casting e o couch de interpretación da 
película "Campeones", de Javier Fesser. 

É membro da Comisión de Inclusión da Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos e Festivais de titularidade pública, e imparte a 
formación "Cultura e Diversidade" en diferentes países de 
Iberoamérica.

No ano 2019 foi recoñecida coa Medalla de Ouro da Cruz Roja 
Española .

Na actualidade encárgase da coordinación do Proxecto de 
Residencias da Academia de Cine e o Concello de Madrid. Tamén é 
asesora de Inclusión e Accesibilidade no Centro Drámatico Nacional.

2.-INÉS ENCISO
 "Avances e retos na práctica
artística e a diversidade"      
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DEA en Ciencias do Espectáculo e comisaria de proxectos de 
producción e creación artística comunitaria. A súa experiencia  vai 
dende asociacións de base coas que impulsa proxectos de creación 
artística que involucran a persoas e lugares no habituales. 
Actualmente emplea a súa experiencia na concepción e 
implementación de proxectos de arte comunitario con instituciones e 
diversas organizacións. É a responsable de "Opera Prima", línea de 
produccións e creacións operísticas comunitarias do Gran Teatro del 
Liceu (Bareclona), e directora artística das "Jornadas de artes 
escénicas e inclusión social del INAEM". Tamén foi a responsable de 
"Art i Part", o primeiro programa municipal de creación artística 
comunitaria del Ayuntamiento de Barcelona e coorganizadora da "II 
Escuela de Verano do International Community Arts Festival (ICAF)", e 
fundadora de transFORMAS: artes escénicas e transformación.

3.-EVA GARCÍA
"Acompañamento a institucións
para o desenvolvemento de
proxectos artísticos comunitarios".
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Jordi acercaranos as súas reflexións sobre a danza con corpos 
diversos tras a súa amplia experiencia acumulada e a 
profesionalización destas persoas. 

Jordi Cortés  fórmase como bailarín no Institut del Teatre de 
Barcelona. Colaborou con compañías como Mudances, Lanònima 
Imperial, Metrosm ou Iago Pericot. Viviu 10 anos en Londres onde 
traballou con DV8 Physical Theater, Nigel Charcknock, Russell 
Maliphant?  sempre combinando a tarea de creador coa de 
investigador do movimento en tódalas súas facetas, dende a 
diversidade funcional, sensorial, psíquica, sexual e intergeneracional. 
Actualmente é o director artístico de Alta Realitat, fundador da 
Associació KIAKAHART, e tamén do  colectivo de danza-teatro 
integrado Liant la Troca.

3.-JORDI CORTÉS
Reflexións sobre a danza 
inclusiva.
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Compartirá unha mirada institucional fronte a diversidade e os proxectos 
artisticos coa comunidade.

Licenciado en Filoloxía Hispánica pola USC e DEA en Galego-Portugués e 
Estudos Románicos pola UDC. Ampliou a súa formación como especialista 
en Teatro na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo da 
Universidade de Porto (Portugal) e realizou Postgrao en Xestión Cultural na 
Universitat Oberta de Barcelona. Realizou varios cursos de especialización, 
entre outros, ?Semiótica? (UNED).

Ten unha ampla experiencia na xestión cultural: director do Teatro Rosalía 
Castro da Coruña (desde 2011); presidente da Red Española de Teatros, 
Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública (2014-17); 
director-xerente do Auditorio de Galicia (2006-11); técnico de cultura e 
director da Aula de Teatro na UDC; director da Aula de Teatro do campus 
de Lugo da USC.

Integra as comisións de La Red: Ballet, Danza e Artes do Movemento 
(comisión que coordina neste momento), Inclusión Social e AAEE e a de 
Internacional; o Consello Estatal das Artes Escénicas e de la Música e o seu 
Comité Ejecutivo. INAEM (2014-17); e a Comisión Artística da Rede Galega 
de Teatros e Auditorios (AGADIC).

Ten varias publicacións sobre teatro. Colaborou como profesor convidado 
en todas as edicións do mestrado en Xestión Cultural da USC.

Fundou a súa propia compañía de teatro e traballou con varias compañías 
profesionais como actor e director.

4.-PAULO RODRIGUEZ
O papel das institucións fronte 
a diversidade.
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XOVES E VENRES
CENTRO ÁGORA

XOVES: 17:00h - 20:00h 
VENRES: 16:00h - 18:00h

(máximo 15 alumn@s)

ENTRADA DE BALDE

Obradorio que consiste nun método para masterizar cualquier tema 
de audio para así deixalos parametros establecidos na industria 
músical. Empreando un metodo dixital que emula os aparatos 
analógicos clásicos. Consiste en facer unha mistura optimizada e 
despois un proceso de masterización.

 

Reservas por  TELÉFONO o WHATSAPP:  630 65 86 03
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Dirixen: Victor Duplá e Mikel Aristegui.

Proxecto patrocinado pola Concellaria de Política Social de Santiago 
de Compostela e o Auditorio de Galicia.

A ollada de dous recoñecidos creadores, un no eido da danza 
integrada e outro no teatro e a comunidade, baixo a idea de explorar 
sobre o imaxinario de Bauman, recoñecido pensador creador do 
concepto de amor e sociedade líquida.

Nesta sociedade na que vivimos estamos demasiado afeitos a non ter 
tempo para sentarnos e escoitar aos demais, nin para tomarnos o 
tempo de coñecer aos outros mentres nos coñecemos un pouco máis a 
nós.

En ?RUBINDO ROCHEDOS; Contos, lendas e cafés? queremos tomarnos
ese tempo como pretexto para falar do contexto e así poder 
mergullirnos nas historias de quen somos, que queremos, cales son os 
nosos soños e as nosas preocupacións e sobre todo, que queremos ser 
e onde queremos chegar.

"Rubindo Rochedos; Contos, lendas e cafés" é unha peza de danza 
teatro onde a poesía, a danza e o humor forman unha linguaxe común 
para falar dos temas máis sinxelos e á vez máis complexos do ser 
humano. O amor, a felicidade e os soños.

17:00h
" RUBINDO ROCHEDOS.
Contos, lendas e cafés"

HALL CENTRO ÁGORA.

ACTUACIÓN DANZA INCLUSIVA

ENTRADA DE BALDE.
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Int érpret es:

Ricardo Prado Díaz

Marisol Creo Prego

Clara López Villar

Tito López Villar

Valle López Villar

Adriana Paulos Viñas

Elvis García Torres

Marlon Steven Rincon Chaparro

Nazaré da Vila Pousada

Renato Beiroa Troiteiro

Pilar Asenjo Martínez

Víctor Duplá

Mikel Aristegui

Dirección e coreograf ía:

Víctor Duplá; Mikel Arístegui

Luces e son:

David Rodríguez

Produción:

Compañía 5s e Departamento de Políticas Sociais e Diversidades do 

Concello de Santiago de Compostela.

Cordinación:

Carlota Pérez
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VÍCTOR DUPLÁ.

ACTOR E DIRECTOR.

Coach de actrices e actores e profesor de teatro, traballou como actor en 
numerosas obras de teatro como "El Gordo y El Flaco", "La Tempestad" o 
"La Cocina". En televisión, participou en numerosas series, como "Hospital 
Central", "Amar es para Siempre", "Cuéntame como Pasó" o "El Ministerio 
del Tiempo". En Galicia, en "Hospital Real", "Serramoura" o "Fariña". Foi 
actor tamén en películas como "La Noche del Hermano" o "El Club de los 
Suicidas" e tamén na recen estreada "Quen a Ferro Mata" de Paco Plaza. 
Dende 2014 colabora coa Asociación de Directores e Realizadores del 
Audiovisual de Galicia (CREA) impartindo distintos cursos e formacións. 
Ademais, ten experiencia como director en diferentes obras de teatro.
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MIKEL ARISTEGUI

COREÓGRAFO E BAILARÍN

Nos seus casi 30 anos como profesional, Mikel Aristegui alternoú o seu 
traballo  como intérprete con colaboracions de creación con outros  artistas: 
vídeo, iluminaciones, músicos, cantantes, artistas plásticos e incluso con 
estudiantes. Tamén traballoú  como productor creando dous festivais de 
coreógrafos vascos en Berlín (2009 y 2011) e traballoú como comisario de 
arte e coordinador dunha exposición en Berlín.
Arístegui traballoú  como bailarín con Sasha Waltz & Guess durante casi 10 
anos,  con Dv8 Physical Theater durante 3 anos na producción ?Just for 
show? e como coreógrafo con el director de teatro Thomas Ostermeier, na 
Ópera ?Orpheo e Euridice? e  para la Compañía ?Dantzaz? entre outros.
Dende o ano  2017 ,vive e crea en Allariz. "In Between" é a súa primeira 
producción en Galicia.
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CICLO AUDIOVISUAL:

18:00h - 20:00h

CENTRO ÁGORA (SALA 9)

- Alexis Delgado. "This f Ilm  is about  m e" .

Ela cree que a historia da súa vida é a historia máis extraordinaria. O que a 
filma, cree que está diante do personaxe da súa vida. Co paso do tempo, 
sumidos no desexo de facer unha película, xogan. Entréganse mostrándose 
tal como eles queren verse. Renata cumple condea por un brutal asesinato.

- Most ra de videodanzas inclusivas e exposición fot ográf ica

"BAILA TU BARRIO" .

É un proxecto patrocinado por "Cultura Inclusiva" da Fundación Emalcsa. Os 
creadores de diferentes disciplinas traballaron con a intención de crear unha 
videodanza colectiva e catorce videodanzas individuais baseadas nun 
dialogo entre los interpretes e o barrio onde habitan.

X!
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20:30h
CONCERTO de PASCAL KLEIMAN

CENTRO ÁGORA.

MÚSICA ELECTRÓNICA

PECHE DA XORNADA

ENTRADA DE BALDE.

A sesión será un set DJ de música electronica pasando por house orgánico, 
melodic techno e clásicos. Un percorrido polo imaxinario musical dun creador 
indescriptible. 

X!
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WWW.ARTESPOLAINTEGRACION.COM

   RESERVAS: TELF. 605805366 
CONTACTAR@ARTESPOLAINTEGRACION.COM

X!

Do 30 de setembro ao 2 de outubroX!ARTESPOLAINTEGRACION.COM
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