
  
VI SACRA 
FESTIVAL 2022  
 
Sacra Festival é un festival que propón un diálogo entre as Artes e a 
Natureza nunha contorna privilexiada como é a Ribeira Sacra do 
Rio Miño. 
Cada ano celébrase en espazos escénicos naturais e outros como a 
Adega Via Romana e Lugar de Pincelo na sua terraza, espazos 
estables dentro da programación. 
Este ano centramos a programación en dous días, o 5 e 6 de 
agosto, en tres ubicacións: O Pazo de Tor , Adega Vía romana e e 
Lugar de Pincelo. 
 
Este ano parte importante do patrocinio do festival estivo adicado á 
formación artística, do mes de marzo ó mes de agosto, con 
destacados creadores tanto locais como nacionais tales como Maria 
Gar, Oliver Laxe, Guillermo Weickert, Sebastián Uria, Javier 
Collado, Rebeca Ponte, Alma García e Vari Caramés.  
Tanto o festival coma o proxecto Sacra Forma, adican as propostas 
non só ós adultos; unha parte importante da programación é o 
apartado de Artes para a infancia e adolescencia a través do 
proxecto A Pequena Bauhaus, unha fábrica de creación da marca 
deseñada por rapaces de 7 a 14 anos que traballaron con diferentes 
creadores na implantación dunha marca de deseño baseada na súa 
primeira colección, na escola da Bauhaus en Alemania.  
Esta marca tamén se porá á venta dentro do festival.  
Este encontro todas Artes é un encontro Sostible, cultural e turístico 
para un número pequeno de público, xa que os espazos teñen 
aforos limitados. 
 
 

  
Venres 5 de agosto 
20:00 horas 



Pazo de Tor 
 
 

 
 
 
IMAXES SACRAS 
PROXECTO DE FOTOGRAFÍA E TRANSFORMACIÓN SOCIAL 
PARA A COMUNIDADE  
 
Proxecto destinado ós habitantes das aldeas disgregadas da 
Ribeira Sacra do Río Miño na provincia de Lugo, sobre todo nos 
municipios que pertencen a Chantada e Saviñao. 
Un proxecto que fusiona cultura e transformación social, que pon o 
foco nun lugar invisibilizado en risco de despoboación. 
A través das súas miradas ante a cámara, empregando como 
ferramenta os seus móbiles ou cámaras de usar e tirar, levaremos a 
cabo entre Carlota Pérez, historiadora da arte e xestora cultural, e 
Vari Caramés, fotógrafo profesional, unha selección dos mellores 
traballos fotográficos destas 30 persoas participantes do proxecto.  
 
A selección final dará lugar a unha mostra de proxeccións sobre o 
traballo realizado, tanto dos habitantes da Ribeira Sacra, coma da 
mirada do fotógrafo Vari Caramés. 
A mostra, acompañaráse da presentación dun libro de fotografías e 
de testemuñas das xentes que forman parte do proxecto maquetado 



e editado por David Carballal e en colaboración coa editorial 
Inoxidable. 
Formará parte do proxecto Sacra Forma, para a creación duhha 
cultura de excelencia no ámbito rural. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTÓGRAFO INVITADO 
Vari Carames 
 
 



 

 

Autodidacta. 

Ós nove anos trasládase a vivir á Coruña. 

Con quince anos o seu pai, artista amateur, regáloulle unha cámara 

Voigtlander manual para que fotografiase os seus cadros, debuxos  

e pezas de ferro forxado. Mais tarde utiliza a fotografía coma 

chuleta nos seus estudos de Arquitectura Técnica (que xamáis 

terminou. Nunca pretendeu vivir da fotografía, mais agora non pode 

vivir sen ela. 

Interésalle conseguir que o cotidiano e o ordinario resulte 

extraordinario. 

Busca evocar, suxerir e facer soñar ó espectador. 

Amante do atemporal e de o indefinido. 

Aprende a conseguir efectos dos defectos. 

Non lle interesan as modas nin as tendencias . 

Utiliza o B/N  e o color indistintamente. 

Opina que no mundo de hoxe falta poesía e que a tecnoloxía non 

debería poderlle ás emocións. 

É “mais instintivo que intelectual”, e cré que o azar é mais 

emocionante cá certeza.  



 

CARLOTA PÉREZ  

Historiadora da Arte, coreógrafa e Xestora Cultural 

Máster La Fábrica en Dirección de Proyectos Culturales. 

 

 

 

Traballa de Galerista durante dous anos na Galería Vilaseco, e no 

ano 2000 crea Trebellar, unha empresa de Xestión Cultural que 

logo se há convertir en Experimenta Cultura. Como directora 

artística de proxectos de Xestión Cultural, traballa para institucións 

públicas e privadas. Durante esta traxectoria dirixe e crea 

Caixanova na Rua e Rúa Aberta , Festival Internacional de Artes de 

Rúa, R, Ruada, Dinamización Cultural para El Corte Inglés, Cenas 

Medievais Porta Do Camiño, Espectáculos á carta para Bingos e 

Casinos, Festival Espazos que Danzan na Coruña, Lugo e Vigo, 

Festival Fai etc., e comeza a levar a danza e oturas Artes e a 

Museos, Fundacións de Arte… 

Paralelamente no ano 2003 crea a súa propia compañía de danza-

teatro, Experimentadanza, que permanece a día de hoxe, na que 



dirixe máis de 20 espectáculos para nenas/os e adultas/os e gaña 

diferentes premios coreográficos no ámbito Español. 

Dende o ano 2009 especialízase en proxectos de transformación 

social a través das Artes e crea a compañía de Artes inclusivas 5s e 

o festival Encontro Artes pola Integración, sendo este ano a 11ª 

edición na cidade de A Coruña. 

Dende fai seis ano dirixe o festival Sacra Festival, na Ribeira Sacra 

do Miño: Artes e Natureza, e dende fai dous anos múdase a vivir a 

unha aldea, Lugar de Pincelo da Ribeira Sacra, onde crea Sacra 

Experience, un lugar para a formación en Artes para adultas/os e 

nenas/os, aluguer de espazos, así como A Terraza de Pincelo, para 

degustación de productos locais. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPAÑÍA 5S 
 
21:00 

MATER 



Espectáculo multidisciplinar e inclusivo destinado a un 

público familiar, a peza rinde homenaxe ás nais, sobre todo 

a esas nais que se adican ás Artes e conviven coa 

complexidade da conciliación, e mais sendo nai separada 

fai xa 7 anos. Trátase dun diálogo entre os dous 

protagonistas, Carlota e o seu fillo de 9 anos Teo, que leva 

tempo participando nos seus proxectos artísticos. 

A peza a protagoniza tamén o dj Pascal Kleiman, un dos 

máis destacados djs en Europa: para el a súa nai foi unha 

peza fundamental dende a súa infancia, xa que nace sen 

brazos e as suas mans son os seus pes. 

Mater fala das relacións entre as nais e os fillos, tamén fala 

das familias, dos medos e das marabillas de poder 

compartir o mundo artístico cun fillo que se atreve a sair a 

escea como protagonista da peza. 

 

e  

EXPERIMENTADANZA 

É unha compañía de danza-teatro e inclusión social formada no ano 

2009 da man da coreógrafa, historiadora da arte e xestora cultural 

Carlota Pérez co apoio da Concellería de Servizos Sociais da 

Coruña. A filosofía da compañía consiste en crear unha 



interconexión entre todas e todos as/os alumnas/os, a través do 

traballo artístico, potenciando as capacidades creativas de cada 

un/ha deles/as. O fío narrativo acompáñase sempre de diferentes 

disciplinas artísticas que potencian o talento de cada persoa. O 

proxecto busca novos espazos para a comunicación e pon de 

manifesto como un mal uso dos nosos órganos sensoriais pode 

formentar a violencia e a frialdade nas relacións humanas. Nos case 

dez anos de traxectoria de Experimentadanza, a compañía ten 

posto en escena diversos espectáculos entre os que cabe destacar: 

“Picasso. A ollada nas mans”, “O terceiro sorriso”, “Espazos Rotos 

ou Cerebro”, “Habitados”. Nesta súa traxectoria nas artes e accións 

ou espectáculos inclusivos, ten levado a cabo máis de 20 

espectáculos de danza para nenas/os e adultas/os con xiras locais, 

nacionais e internacionais. 

 

 

VENRES 5 DE AGOSTO 

LUGAR DE PINCELO 

 

22.00 HORAS 

CONCERTO DE DAVIDE SALVADO E CIBRÁN 

SEIXO 



 
 

Davide e Cibrán son grandes coñecedores da tradición musical 

galega, e co proxecto Sen Xente tráennos as músicas atlánticas: as 

tradicionais ibéricas, o fado, bolero e o jazz; pasadas polo filtro 

sonoro de instrumentos de corda (violíns, violas, guitarras) e 

sintetizadores e loops que nos achegan a imaxinarios nunca antes 

transitados. Unha proposta que, como seu mesmo nome e un dos 

temas do seu repertorio indican, fala dunha “Terra sen Xente” que 

aínda que profundamente melancólica resulta á súa vez 

excepcionalmente romántica. 

 

Davide ten formación autodidacta, e durante a súa mocidade 

percorreu a xeografía galega recollendo música tradicional non só 

de Galicia senón tamén doutros moitos lugares do noroeste 

peninsular. Premio Martín Códax na categoría de música tradicional 

galega en 2014 e tamén en 2017. Cibrán Seixo, de formación 

clásica, e desde a infancia adicado ao estudo da música, traballou 

cun grande número de artistas galegos e internacionais, e o seu 

amor e interese pola música galega o levou a adicarse por enteiro á 

súa paixón: as músicas de raíz. 



 

 

 

 

 

23:00 HORAS 

DULZARO 

 

 

 
Unir vangarda e tradición é o obxectivo de Dulzaro, un proxecto que 

reivindica a figura de Federico García Lorca a través do seu 

imaxinario, combinando a sua poesía con sonidos modernos, como 



samples, loops e sintetizadores electrónicos. Desta forma consegue 

xustapoñer sons contemporáneos con poemas perdidos para 

acercalos ás novas xeracións, a través dunha voz con influencias 

do flamenco e do fado. 

Unha proposta xurdida ás beiras do Pisuerga, en Valladolid, nutrida 

das súas raíces e folclore. 

Un espectáculo onde se funda a tebra cun trazo de inocencia. 

Un proxecto musical cunha nova paisaxe sonora, que bebe das 

influencias da música cinematográfica e da zarzuela. 

 

Alberto Domínguez, con formación vocal clásica e pasión polo jazz, 

mantén un amor incondicional polas súas raíces. Héctor Varela, 

percusionista e batería especializado no mundo sinfónico, é amante 

da súa terra e seu folclore, e segue cada día investigando este 

estilo para o grande público. Gañadores de dous premios MIN 2022: 

Mellor Artista Emerxente e Mellor Canción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SÁBADO 6 DE AGOSTO 

ADEGA VÍA ROMANA 

20.00 horas 

 

LA MONTAGNE E PICO AMPERIO 

 

 

 



Versos medievais recitados sobre bases de hip hop, moito Flow e 

guiños á contracultura beatnik. O microcosmos que deseñan Laura 

la Montagne e Pedro Cuntín evidencian un insólito crossover entre 

sensibilidades do mais dispar. Galicia, mais que nunca, ensínanos 

as súas costuras. O duo la montagne e Pico Amperio xurde de 

maneira casual, como unha sorte de big bang en miniatura 

motivado polo choque de polaridades contrapostas. 

Por unha banda a electrónica étnica e o rap mais abstracto, unha 

cantiga de Martín Codax, un poema de Rosalía de Castro ou unha  

estrofa de Pessoa. Antes de iniciar este proxecto Laura La 

Montagne xa explorou as súas raíces, a través do que ela mesma 

denomina unha xenealoxía matriarcal de mulleres libres e 

sanadoras. 

Aqueles primeiros viaxes iniciáticos a través das palabras e das 

miradas de decenas de nomes propios, de miles de versos 

inmortais, acabaron redimensionándose co apoio do mago do 

turntablism Pico Amperio, nome de guerra dun dj amamantado a 

base de beats school e adestramento á sombra do colectivo de hip 

hop ateneu. Como inesperada asociación o dúo galego coalla nun 

proxecto multiforme, xogando coa tradición galego-portuguesa das 

Cantigas de Amigo, a poesía Lorquiana ou a estética anglosaxona. 

O eterno loop do son do atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PASCAL KLEIMAN 

21:30 

 

 
 

Nado en Toulousse , iniciuse no mundo da música a partir da explosión da 

radio libre francesa nos anos 80. Co seu programa de Radio Virus , 

mostroú o punk e o funk underground independente con ESG, Liquid, e os 

primeiros ritmos electrónicos de A Split-Second e Front 242. 



Kleiman estudou Dereito en Toulousse pero en 1989, coa revolución do 

movemento acid house, encontrou a súa vocación como dj e productor 

discográfico, tocando e creando música para as primeiras festas rave en 

Francia.  

En 1992 realizou a sua primeira residencia artística en Madrid e pronto 

mudouse a Valencia creando un selo discográfico: UV, co propósito de 

producir a artistas alternativos da música electrónica en Valencia. 

Nacido sen brazos nin mans , e coñecido por moitos como “Pies de Oro” 

ou o dj que xira cos seus pés. 

Toca unha mistura de música electrónica ambiental, dub, progresiva e 

psicodélica de artistas europeos, sudafricanos, estadounidenses e 

asiáticos . No ano 2008 foí o protagonista do documental “Héroes, no 

hacen falta alas para volar”, nominado a un premio Goya na categoría de 

cortometraxe documental. 

Dende 1989, pincha nos mellores clubes e festivales do mundo e percorre 

medio mundo pinchando en España, Italia, Israel, Holanda, Bélxica , 

Alemania, Rusia e India, actuando no festival Apokalipsa,  Phonótica, 

Sonar, Notte Bianca Lecce e compartindo escenario con Laurent Garnier, 

Jeff Mills, Derrick May… entre outros, e realizando labores de formación 

de dj para persoas con discapacidade en múltiples eventos internacionais. 

Director do seu propio selo, Big Foot Records. 

 

(DURANTE O EVENTO HABERÁ UN POSTO DE COMIDA E BEBIDA) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUGAR DE PINCELO- LA TERRAZA DE PINCELO 

23:00 horas 

Sacra Electro 

 

FATFISH 

Coleccionista e selector coruñés con máis de 30 anos como dj e promotor, 

responsable da mítica tenda Discorder de Madrid nos anos 90, asiduo de 

Clubes nacionais e internacionais, así como festivales como o Sonar, Wos, 

Fanzine, Festimad, Observatori, Phonótica. 

Actualmente dirixe o Encontro de síntesis modular da Coruña, 

Modulartec. 

 

 

24:30 horas 

STEVEN GARCIA  

 

Steven García e un dj e productor de Brooklyn, Nova York, coñecido polo 

seu estilo versátil e grande técnica misturando na procura do eclecticismo 

musical. 

Descubriu a súa paixón pola música House no verán de 1988 inspirado 

polos sons de Harry Heard, Frankie Knuckles e Marshall Jefferson, 

empezou a coleccionar vinilos eclécticos dende o soul á música disco, ata 

os elementos máis profundos do House, break beat e Techno. Uniuse ó 

colectivo de djs Funky Soul Rebels en 1996, que foron os responsables de 

organizar festas loft,  creando unha comunidade de amantes da música en 

Nova Iorque , Miami e San Francisco. 

Publicou o seu primeiro Ep no 2000, co seu socio Seph , baixo o alias Seph 

and Ven, “Heat Wave” e o segundo titulado “In your Arms”, ambos 

recibiron unha grande crítica aparecendo en varias recopilacións. No 2001 

publicaron “House for All” co selo galego House Café Music.  



No ano 2003 trasladouse a vivir á Coruña e produxo o seu primeiro lp 

“Funk You Very Much”, publicando un dos seus singles en Café del Mar, e 

produxo un ano despóis con eles Mesmerize para ChillHouse Mix v 5. No 

2011 , Steven e Seph cofundaron o selo privado Republic Music e no ano 

2014 lanzou Baked Records co dj e productor Diego Santos, e entrou nos 

charts dos dj mais influíntes.  

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 


