
RAMIRO LAMAS 
QUARTET (04/AGOSTO)

Ramiro Lamas Maneiro 
comeza a tocar o trombón aos 
8 anos de idade en Taragoña 
(Rianxo). Cursa Grao 
Profesional de trombón no 
conservatorio de Santiago de 
Compostela. De seguido cursa 
Grao Superior de Jazz no 
CMUS da Coruña, onde 
consegue a titulación na 
especialidade de Trombón 
Jazz.  Fórmase en harmonía 

moderna e composición con Alfredo Susavila e asiste a 
clases maxistrais con músicos como Ricardo Casero, Ed 
Neumeister, Jorge Pardo, Walter White, Julia Hülsmasnn 
entre outros. Colaborou en formacións como a S.E.M. Big 
Band, Garufa Big Band, Pin Castaño Jazz Orquesta 
(PCJO), así como nos grupos EMR Ensemble, 
Malasombra Jazz, Carla Green & The Demons, Sonia 
Labedynski, ou o cuarteto de trombóns “Bones 4 Fun”, 
entre outros. Tamén formou parte de formacións como 
as bandas de música da Escola de Música de Rianxo, a de 
Padrón, a de Catoira e a da Pobra, por mencionar 
algunhas. Colaborou en discos como  “Unha noite de 
amor con Lela” da Banda escola de música de Rianxo e no 
2º disco de Malasombra Jazz. Actuou con artistas do 
ámbito nacional como Johnny Burning, Nacho Garcia 
Vega, Vicky Larraz ou Javier Gurruchaga. Actualmente 
exerce de profesor de trombón na Escola de Música de 
Rianxo e na Escola Estudio (centro profesional de música 
moderna en Santiago de Compostela). Tamén exerce 
como profesor de trombón e harmonía no conservatorio 
do Colexio Obradoiro, na Coruña. Ramiro Lamas Quartet 
está formado por Ramiro Lamas, trombón (Rianxo); Xavi 
Cid, bateria (Allariz); Miguel Piñeiro, contrabaixo (Pobra do 
Caramiñal) e Tano Domínguez, piano (Dodro) e despois: No 
concerto de Rianxo, estarán acompañados, ademais, de 
Valentín Rial, saxo tenor (Rianxo) e Bernal Muiños, saxo alto 
(Rianxo).

VALENTÍN 
CAAMAÑO 
QUARTET 
(05/AGOSTO)

V a l e n t í n 
Caamaño Tubío 
é guitarrista, 
vocalista e 
c o m p o s i t o r . 

Nacido en Santiago de Compostela, iniciouse na  guitarra 
durante a súa infancia, en Oviedo, pero a súa carreira 
musical comeza unha vez establecido en Santiago, en 
formacións como Clan Moriarty, Space Drapes, 
Southbound ou Francis Kaners. Finalizou os estudos do 
Diploma Profesional en Jazz e Música Moderna, baixo a 
dirección de Paco Charlín e Suso Atanes e con 
profesores como o guitarrista Marcos Pin e o vocalista 
Ramón Bermejo, na Estudio Escola de Música en 
Santiago de Compostela. Participou en varias edicións 
do Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, 
dirixido por Paco Charlín, e nas  Clases Maxistrais de 
músicos como Logan Richardson, Demian Cabaud, 
Juanma Barroso ou André Fernandes. Na actualidade 
lidera diversos proxectos, destacando: Valentín 
Caamaño Trio (con Alfonso Calvo ao contrabaixo e L.A.R. 
Legido á batería; proposta que foi plasmada en “The 
Joy”, gravación editada, en decembro do ano 2014, en 
formato CD no selo FreeCode Jazz Records), Green With 
Envy Trio (con Juyma Estévez ao contrabaixo e Andrés 
Rivas á batería, co que editou o disco “Green With Envy”, 
en 2017, no selo FreeCode Jazz Records) e Valentín 
Caamaño Quartet (con Xosé Miguélez ao saxo tenor, 
Alfonso Calvo ao contrabaixo e L.A.R. Legido á batería, 
plasmado no seu último disco “The Blind Wrester”, 
editado no selo TinyMoon Records, 2017). Actuou na 
práctica totalidade da xeografía galega e nacional,  en 
festivais como o Festival Internacional de Lugo, Festival 
Primavera Jazz de Santiago, Festival Máis que Jazz 
Coruña, Festival Burgojazz, Festival NavalJazz 
Navalmoral, etc. e en salas como Dado Dadá, Borrquita 
de Belén, Garufa Club, Jazz Filloa, Arca dá Noe, etc.

VOLANDO 
LIBRE 
(06/AGOSTO)

O grupo galego 
VOLANDO LIBRE, 
ou a procura da 
liberdade a través 

da arte, “despega” na cidade de Lugo cara ao ano 2002. 
Aparece na película “O ano da Garrapata” (2004). En 2005, 
o grupo perde ao seu primeiro membro (Anatoli), o que 
provoca unha paréntese de 5 longos anos na súa 
actividade. Volve retomar “voo” en outubro de 2010, coa 
incorporación de Pablo no contrabaixo. En 2011 grava o 
seu primeiro disco: “Ave Fénix”, no que realiza un voyage 
cara á belle époque modernista. Chegado o 2016, sae á 
venda “Miel y Jengibre”, o seu segundo traballo 
discográfico, onde fai de guía por unha viaxe espiritual 
percorrendo distintas culturas. En marzo de 2020 morre 
Andrey, o guitarrista do grupo. Alfredo, Vadim e Pablo 
deciden seguir adiante. En xuño dese mesmo ano, abren 
xuntos a tempada ONLINE de Concertos IULIUS XIII. O 
“avión” de VOLANDO LIBRE utiliza un combustible 
especial, perfecta combinación de jazz, música xitana do 
leste, romance e canción de autor rusa, folk galego e 
internacional, klezmer, música clásica e ata unha pequena 
dose de tango arxentino. Pero o que realmente logra que 
o motor da aeronave funcione como un reloxo é o 
lubricante: unha equilibrada mestura de mestría e tolemia.

HAVANA SOUL 
(07/AGOSTO)

“Unha viaxe marabillosa a 
través da Música Cubana, o 
Jazz e as fusións coa 
Música Galega e o Soul”.

“A Historia da música cubana é un vasto, intrigante, 
dinámico, fascinante, suxestivo, excitante e a miúdo 
avasalador fresco. Das súas nebulosas orixes ao 
recoñecemento universal de que goza hoxe en día, a 
música cubana medrou en estatura e os seus aspectos 
populares influenciaron progresivamente o xeito de facer 
música noutras culturas..”
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S CLASE MESTRA: ARRANXOS II PARA 
MÚSICA MODERNA E JAZZ
Docente: Alfredo Susavila.

Días e horario: mércores 4, de 10:00 a 14:00.

Pola boa acollida na clase maxistral de 2019, e a petición 
do alumnado que asistiu, desenvolverase  a 
continuación desta formación en arranxos para música 
moderna e jazz. Os obxectivos deste curso céntranse no 
coñecemento do uso das ferramentas esenciais para a 
composición e orquestración desde un grupo reducido 
ata os arranxos para big band.
Os seus contidos serán: repaso breve de conceptos 
previos (Arranxos I), afondamento na sección rítmica e 
como aplicala en distintos estilos rítmicos, partes 
importantes dunha composición/arranxo, escritura para 
combo, consideracións importantes sobre a disposición 
das voces e harmonización, técnicas de harmonización 
melódica., block chords, concepto de background e os 
diferentes tipos, escritura de soli e tutti, técnicas de 
orquestración, e, finalmente, acoplamentos.

CURSO DE PRODUCIÓN MUSICAL
Docente: Alfredo Susavila. 

Días e horario: venres 6, de 10:00 a 14:00

A incursión da tecnoloxía nas nosas vidas é tan intensa 
que provoca fortes modificacións tanto nos nosos actos 
cotiáns domésticos coma no ámbito laboral. Moitos son 
os produtos tecnolóxicos que manexamos a diario e que, 
en gran medida, posibilitan o acceso ao coñecemento da 
tecnoloxía. A música é, precisamente, unha contorna na 
que a tecnoloxía ten unha fonda presenza. Esta materia 
posibilitará un maior afondamento no proceso 



ALFREDO SUSAVILA 
MUÑIZ. 
Titulado Superior na 
especialidade de Jazz no 
Conservatorio Superior da 
Coruña, titulado de Grao 
Profesional na 
especialidade de Piano 
Clásico, así como Diploma 
Profesional en música 

moderna en Estudio Escola de Música. Cursos e 
seminarios de jazz e composición complementan a súa 
formación, destacando a mestres coma Suso Atanes, 
Abe Rábade e Alberto Conde, entre outros. A súa 
experiencia profesional como director musical, 
instrumentista e pianista, pasa por formacións de jazz e 
de distintos estilos de música moderna, acompañando a 
artistas como Miguel Ríos, Nacho Garcia Vega, Loquillo, 
Javier Gurruchaga, Marta Sánchez, Manuel España ou 
Johny Burning, entre outros; así como en programas 
televisivos como “Land Rober” (TVG). Compoñente de 
diversos grupos con varias xiras e discos ao seu carón, 
entre eles o artista Roi Casal. A súa inquietude na 
composición lévao a musicar libros, sintonías de 
programas de TV, curtametraxes e composicións para 
bandas sinfónicas, coa gravación do ultimo disco da 
banda da Escola de Música de Rianxo “Unha noite de 
amor con Lela”. Na actualidade segue acompañando a 
varios artistas en concertos en directo e en estudos de 
gravación, compaxinando coa súa labor docente e o seu 
propio proxecto Alfredo Susavila Trío.
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Ntecnolóxico vinculado á música e tamén achegará ao 

alumnado ferramentas de gran produtividade, que 
poderá usar e perfeccionar ao longo da súa formación 
musical.
Os seus contidos serán: valoración da importancia do 
coñecemento tecnolóxico no desenvolvemento actual 
do músico profesional, compoñentes dun home studio 
(ordenador, periféricos, monitores, microfonía, tipos de 
conexións e conectividade dos aparellos musicais en 
xeral), coñecer o funcionamento das principais 
aplicacións informáticas destinadas ao ámbito musical, 
explorar como son e que potencialidade teñen os 
editores de partituras, daw..., etc., preprodución, 
secuenciación midi, instrumentación virtual, 
cuantización..., gravación, inicio da posprodución e, 
finalmente, a mistura.

OBRADOIRO DE MULTIVOCALISMO
Docente: Narciso Rodríguez. 

Días e horario: luns 2 e martes 3 de 10:00 a 14:00

A medida que a civilización avanzou, a voz humana foi 
descubrindo as súas propias posibilidades ata chegar 
ao 2021, onde é abondo normal atopar a un vocalista 
que, ademais de cantar, fai os seus propios coros, rapea 
e fai ritmos percutidos co tracto vogal: isto é, en esencia, 
o MULTIVOCALISMO. Deste xeito o obxectivo céntrase, 
a partir de argumentos holísticos, en comprender a 
complementariedade das partes e as posibilidades da 
voz, xa que  todos e todas temos a nosa voz.  Os 
contidos inclúen: técnica vogal e a optimización da 
enerxía sonora, canto difónico e polifónico  e, 
finalmente, incursión no beatbox.  

NARCI RODRÍGUEZ é un 
músico galego como jazz como 
motor de formación , vocación e 
paixón. Cantante antes que nada 
pero cunha tendencia clara a 
“botarlle a man” aos instrumentos 
que ten preto. Cantante si, e que xa 
ten cantado de todo e en moitas 
lugares pero e que ademais 
explora outros eidos como ser 
beatboxer, vocal coach,locutor, 
actor de dobraxe…Vaia que, fai 

moitas cousas arredor da voz. Hoxe en día a maioría da 
súa enerxía musical está drenada no dA Trío xunto a 
Ilmarto e Zalo Rodríguez onde literalmente fan o que lles 
dá a gana cando lles dá a gana e non agardan nada a 
cambio.

TRAZOS DE JAZZ, A VISIÓN DE MATISSE

Edición facsimilar do libro de artista Jazz, de Henri 
Matisse.

Días e horario: Do 2 ao 22 de agosto, no horario de 
apertura do Centros Sociocultural-Auditorio de Rianxo.

Trátase dunha mostra, esencialmente de gravado e 
pintura, dos fondos do Museo do Gravado e a Estampa 
Dixital de Ribeira, así como de pezas orixinais de diversos 
artistas colaboradores da mencionada institución. 
Iniciarase o luns  da semana do festival de Jazz e terá 
unha duración de tres semanas.

MÉRCORES 4 AGOSTO
MIRO LAMAS QUARTET
XOVES 5 AGOSTO
VALENTÍN CAAMAÑO QUARTET
VENRES 6 AGOSTO
VOLANDO LIBRE
SÁBADO 7 AGOSTO
HAVANA SOUL
EXPOSICIÓN: TRAZOS DE JAZZ, 
A VISIÓN DE MATISSE
Centro Sociocultural-Auditorio de Rianxo
DO 2 AO 22 DE AGOSTO

CONDICIÓNS DE RESERVA E 
MEDIDAS COVID EN: 

https://concelloderianxo.gal/verancultural2021

CONCERTOS EMITIDOS EN STREAMING 
NA CANLE DE YOUTUBE DO CONCELLO

DE RIANXO 


