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BENVID@S Á FESTA!
Considérate na casa ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Goza da festa respectando a contorna e, por riba de todo, respectando aos demais. Dá unha
volta pausada polos arredores de Arzúa, verás a beleza da nosa, da túa terra.
Os aseos públicos do recinto feiral permanecen abertos da mañá ata o final dos concertos.
Contan con servizo de limpeza regular, mais os usuarios somos quen debemos preservar o seu
coidado. Hai papeleiras e colectores no exterior e interior do recinto, tira o lixo nos lugares
axeitados.
Preserva o coidado de todas as zonas, prazas, rúas, xardíns... Lembra

que estás na casa! ☺

Desde o xoves 16 de febreiro, día da
presentación aos medios (Casa Chelo, 12:30 h.),
hai dispoñibles folletos coa programación nas
instalacións municipais e nos establecementos
de hostalaría de Arzúa e comarca.
Entérate de todo en @festaqueixo, o noso
espazo en Twitter! E se andas por facebook
únete á festa, somos xa 4.500 amig@s!

Agardámosvos a tod@s!

festadoqueixo.org
facebook.com/festadoqueixo
twitter.com/festaqueixo
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youtube.com/festadoqueixo
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#ARZÚA

42 anos de festa. A Festa do Queixo é unha
celebración de tod@s onde queixo é protagonista
desde 1976. Arzúa transfórmase nun espazo
contemporáneo e multidisciplinar onde se reúnen
arredor de 40.000 persoas. Un vieiro de
acontecementos que aportan valor engadido
cultural, didáctico e económico. Gastronomía,
música, cultura, tradición e innovación. Un lugar
aberto a tod@s e pensado para tod@s.

O recinto feiral ‘Terra do Queixo’ abre o sábado 4 de
11 h. a 20.30 h. e o domingo 5 de 10 h. a 18.30 h.
Acolle durante 2 días a artesáns e profesionais,
actividades formativas, culturais e de lecer. É o
punto de encontro e o gran espazo de intercambio.
No posto da Organización hai información e
diferentes produtos da festa! E tamén atoparás un
Fotocol das vaquiñas para ‘queixear’ muxindo co
teu mellor sorriso!

Páx. 3

A programación comeza a semana previa co 5º
ciclo de cinema clásico e catas comentadas. Xa a
fin de semana, concurso de tapas e petiscos
(venres 3), e despois animación, e unha gran
variedade de obradoiros e actividades: repostería
creativa, masterclass... Moitas delas son de balde,
e as que non, a prezo moi reducido. E xa pola
noitiña, 2 días de concertos totalmente de balde
no Festival do Queixo. E o domingo, sesión vermú
coa Banda de Música de Arzúa!.
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FILOSOFÍA E OBXECTIVOS
Filosofía ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A festa aséntase nunha filosofía de actuación estable, visible e accesible. Dentro deste esquema,
a programación cultural e musical ao longo de 3 xornadas en rúas e prazas convértese nun eixo
fundamental é un importante elemento dinamizador do rural, referencia de desenvolvemento e
cultura.
Preténdese potenciar e poñer en valor os recursos do noso territorio. Máis aló de ser unicamente
esa cita anual que ten unha duración limitada, o evento busca reflectir a nosa idiosincrasia e
potencialidades desde unha dimensión cultural extensiva á xeración de valor, onde a cultura do
rural toma forza universal.
As accións con repercusión na vila, así como na internet, son as nosas ferramentas para abrir novos
públicos. Entre os retos cumpridos evolucionar e renovar completamente en 2017 o sitio web
www.festadoqueixo.org, con máis de 25.000 visitas anuais. Igualmente, atender o perfil do evento
nas redes sociais para atender ás actuais expectativas da opinión pública, cunha comunicación
aberta, continuada e bidireccional cos usuarios da rede.

Obxectivos

‘Queixear’: facilitar a interacción co público e comunicar os valores da festa
Poñer en valor a tradición desde a perspectiva da innovación
Prestixiar o territorio e as potencialidades presentes e futuras do rural
Amosar a cultura do queixo como escaparate de Arzúa
Contribuír ao prestixio do queixo e dos produtores
Procurar a máxima interacción entre feira, festa e lecer
Alimentar a creatividade a través do queixo e as artes
Achegar ao público infantil e mocidade á cultura do queixo
Acadar maior visibilidade, notoriedade e contacto co público na rede
Potenciar o valor gastronómico do produto na restauración
Incorporar ás potencialidades do produto na cociña de vangarda
Promover a identificación da festa do queixo como experiencia única e singular
Posicionar Arzúa no mapa cultural e gastronómico internacional
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O QUEIXO D.O.P. ARZÚA-ULLOA
Mmmm! ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
O queixo producido na Área xeográfica da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa
elabórase a partir de leite natural e enteiro de
vaca, e caracterízase pola súa forma lenticular
ou cilíndrica.
En pezas de 0,5 a 3,5 quilos, vai provisto dunha
etiqueta comercial na que figura de xeito
destacado a mención da Denominación de
Orixe Protexida, e cunha contraetiquetaxe
numerada expedida e controlada polo Consello
Regulador. Desde 1989 este queixo recibe a
denominación de Produto Galego de Calidade

Este produto de elaboración artesá prodúcese
nos concellos da Área xeográfica da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa:
Arzúa, Boimorto, Boqueixón, Curtis, Frades,
Melide, Mesía, Ordes, Oroso, O Pino, Santiso,
Sobrado, Toques, Touro, Vedra e Vilasantar (prov.
da Coruña), Antas de Ulla, Carballedo,
Chantada, Friol, Guntín, Monterroso, Palas de Rei,
Portomarín e Taboada (prov. de Lugo) e
Agolada, A Estrada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda
e Vila de Cruces (prov. Pontevedra).
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A súa codia, fina e elástica, é de cor que tende
de amarela media a escura, brillante, limpa e lisa.
A pasta, de cor uniforme entre branca marfil e
amarela pálida, ten aspecto brillante, sen fendas.
Presenta poucos ollos, pequenos, angulosos ou
redondeados e de distribución irregular.
O seu aroma é lácteo, lembra o arrecendo da
manteiga e do iogur, con matices de vainilla,
nata e noz de intensidade feble. O sabor é
lixeiramente salgado, de acidez media ou baixa.
Os contidos mínimos, en extracto seco serán do
45%, en graxa 45% e en proteína 35%.
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QUEIXEAMOS?
Queixear significa interaccionar co queixo e coa festa
Todas as persoas que vos achegades á festa sodes os protagonistas. O único requisito obrigado é
un sorriso ☺. Todos os lugares son bos para queixear, e pode facerse a calquera idade.
Normalmente, debes ter preto un queixo, pero non sempre. Podes estar mercando nos stands,
participando nun obradoiro, bailando no festival, levar posta algunha prenda da festa (un mandil,
unha camiseta, etc.)

#queixear ☺
No recinto feiral, cos medios que nos visitan e
nos concertos cos grupos do festival!
Único requisito: o teu sorriso
Inma Morandeira (TVG) queixeando no
recinto feiral en 2015.
*se es menor de idade, por normativa legal precisas do
consentimento asinado dunha persoa adulta. +Info no
stand da organización.
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Onde queixear
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CONCURSO DE CARTEIS 2017
O luns 12 de decembro de 2016 tivo lugar en Arzúa a votación do CONCURSO DE CARTEIS
ANUNCIADORES da 42ª Festa do Queixo, Arzúa 2017. Recibíronse un total de 52 propostas desde
as catro provincias galegas, do resto do Estado, en diferentes técnicas dixitais ou manuais.
O xurado concedeu un total de 25 puntos e o 1º PREMIO á peza nº 22 titulada “RURAL” DE RUBÉN
LUCAS GARCÍA (TORREAGUERA, MURCIA). Esta obra é o cartel anunciador da 42ª edición da Festa
do Queixo.

1º PREMIO

600 € + fin semana turismo rural 2 persoas + lote de produtos
“Festa do Queixo” + queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa
O acto tivo lugar ás 14 h. na Capela da Madanela de Arzúa,
mediante valoración dun xurado cualificado designado pola
Organización. O 4º premio foi elixido por votación popular en
Arzúa, o domingo 11 de decembro.

O xurado estivo formado por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jose Luís García, alcalde de Arzúa
Miguel Vallo, concelleiro de Cultura Concello de Arzúa
Óscar Pérez, xerente do C.R.D.O.P. Arzúa-Ulloa
Alfonso Corzo, presidente A.E.C.A.
Rosa Cajade, directora C.E.I.P. de Arzúa
Ángeles Santa Marta, directora colexio Nosa señora do Rosario
Susana Estévez e profesorado da E.F.A. Piñeiral de Arzúa
Jose Ramón Bernárdez, resp. concurso Queixo Maquetón
Ramón Roldán, coordinador e resp. de comunicación da Festa do Queixo
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Secretario: Marcos Pampín, técnico de Cultura Concello de Arzúa
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Exposición dos carteis ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Todas as pezas estiveron expostas na Capela de Madanela do 12 ao 16 de decembro, e o 4, 5 e 6 de
xaneiro de 2017, así como estarán nas datas da festa, en horario de 19 h. a 21 h. (as datas e horarios de
apertura poden sufrir lixeiras modificacións, que se notificarán e actualizarán nestas bases e noutros
soportes).

Foi o Secretario no concurso e recolleu o acta de
resultados da edición 2016, Marcos Pampín,
técnico de cultura do Concello de Arzúa.
Desexamos reiterar o noso agradecemento a
todos os participantes, así como a todas as
empresas e persoas relacionadas co evento.
MOITAS GRAZAS A TOD@S!!! ;)

Entrega de premios ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A elección dos premiados realizouse na Capela da
Madanela de Arzúa, mediante valoración do
xurado cualificado designado pola Organización,
agás a do 4º premio, que foi elixido por votación
popular o domingo 11.

Páx. 8

A entrega de premios realizarase no Programa de
actos da Inauguración da 42ª Festa do Queixo, o
sábado 4 de marzo de 2017 ás 12 h. (Campo da
Feira)
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PREMIADOS 41ª EDICIÓN ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
1º PREMIO

600 € + fin semana turismo rural 2 persoas + lote produtos “Festa
do Queixo” + queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa
➡ CARTEL Nº 16. Puntuación recibida: 25 puntos
➡ TÍTULO: ‘Rural’
➡ AUTOR: Rubén Lucas García (Torreaguera, Murcia)

2º PREMIO

300 € + xantar 2 persoas + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo
D.O.P. Arzúa-Ulloa
➡ CARTEL Nº 4. Puntuación recibida: 6 puntos
➡ TÍTULO: 'Llévate una joya’
➡ AUTOR: Jose María Fernández Briones (Layos, Toledo)

3º PREMIO
100 € + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa
➡ CARTEL Nº 36. Puntuación recibida: 6 puntos (menos puntuacións máximas)
➡ TÍTULO: ‘Alza a vista’
➡ AUTOR: Adrián García Castro (Arzúa)

4º PREMIO -elixido por votación popularagasallo especial + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa

Páx. 9

➡ CARTEL Nº 49. Puntuación recibida: 26 votos sobre 40 papeletas
➡ TÍTULO: 'Queixeira 2.0'
➡ AUTOR: Armando Carril Casanova (Arzúa)
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11º CONCURSO TAPAS E PETISCOS
11ª edición

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A programación da fin de semana comeza o
venres 3 de marzo co 11º concurso de Tapas e
Petiscos, organizado polo Consello Regulador da
Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa.
De 18 h. a 23.30 h., pódense degustar en 26
establecementos de hostalaría de Arzúa as tapas
creadas, que participan competindo en
calidade, orixinalidade e presentación final. O
número de participantes pode aumentar pois o
prazo remata o día 24/02.

ESTABLECEMENTO

RÚA

TFNO.

Hostal Restaurante O Retiro
Cafetería Chacala
Cafetería Ultreia
Bar Encontro
Café Bar Manolo
Café-Bar Luis
Cafetería Venus
Bar O de Mario
O Furancho de Santiso
Cafeteria Ameixa 1
Cafetería Praza
Cafetería Vázquez 2
Degustación Vázquez
Pastelería A Lúa
Tapería La Guarida
Confitería Café A Esquina
Cafetería Os Casqueiros
Café Teatro
Restaurante O Gloman
Café Bar Karper
Casa de Comidas Chelo
Pulpeira O Conxuro
Pizzería O Rueiro
Café Bar Arco da Vella
Parrillada Os Casqueiros
Hotel Suiza
Casa Nené

Teiraboa
Avda. de Lugo, 133
Avda. de Lugo, 126
Avda. de Lugo, 116
Avda. de Lugo, 48
Avda. de Lugo, 50
Avda. de Lugo, 17
Avda. de Lugo
Avda. de Lugo, 9
Avda. de Lugo, 8
Avda. de Lugo, 2
Avda. de Lugo
Rúa Ramón Franco, 70
Rúa Xosé Neira Vilas, 10
Rúa Xosé Neira Vilas, 7
Praza de Galiza
Praza de Galiza
Rúa Alcalde Juán Vidal, 2 6
Pro. Ramón Franco, s/n
Pai Pardo, 21
Fraga do Rei, 14
Rúa das Dores s/n
Cima do Lugar
Rúa do Castro
Rúa do Castro, 10
Rúa do Río Vello s/n
Rúa Cima do Lugar

981500554
981500913
626639450
981500603//600524051
981500214
981500201
981500583
981940467
981501222//699818139
981500484//607442068
981500949
981508134
981508109
981500402
679729799
981500008
981500004
07449603
981500585
981500431
981508248
881957660
662514155
881107150
981500759
981500908
981508107
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26 locais participantes confirmados

gañador 2010
Saquiños peregrinos, “Ultreia”

gañador 2011
Tosta de cabaciña con cebola confeitada, queixo ArzúaUlloa e aceite de pirixel, “Casa Chelo“

gañador 2012
Milfollas da nosa terra, “O Gloman“

gañador 2013
Queixo Pop, “Caf. Ultreia”

gañador 2014
Chío de polo, “O Rueiro”

gañador 2015
Suspiro de queixo con faísca da matanza, “Café Teatro”

gañador 2016

Páx. 11

Xogo de Tronos, “Pulpería Encontro”
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COLABORACIÓN CO C.R.D.O.P E O TECIDO EMPRESARIAL

queixo nos concertos!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Por 8º ano consecutivo, ofreceranse de balde
petiscos de queixo durante os concertos do
festival, desde as barras do campo da feira.
A Organización da Festa do Queixo e o C.R.D.O.P.
Arzúa-Ulloa acordaron a mutua colaboración coa
cesión de pezas de queixo para accións de
promoción durante os días do evento.

O evento ponse a disposición do tecido
empresarial como plataforma para a súa difusión
e promoción, que pensamos vai en beneficio de
todos.
O obxectivo principal destas accións é mellorar a
visibilidade e notoriedade das empresas a través
dunha relación estable, empregando a festa do
queixo como oportunidade e plataforma de
comunicación.
C.R.D.O.P. Arzúa-Ulloa (corredor central recinto feiral)

Cada ano únense ao queixo empresas e colectivos de diferentes sectores: industria, turismo

Páx. 12

rural, hostalería, alimentación, formación restauración, produción cultural, medios...
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RECINTO FEIRAL
O recinto feiral ‘Terra do Queixo’

●●●●●●●●●●●●●●●●

No centro do recinto feiral

danse

cita

expositores

de queixos galegos das 4
denominacións de orixe. Tamén prestixiosos
queixos chegados desde Francia, Italia,
Asturias, Aragón, Baleares, Castela León ou
Extremadura, Manchegos, etc e moitos
premiados co World Cheese Awards.
Nos corredores laterais, tamén contaremos
con outros produtos de alimentación gourmet.

54 queixerías e un total de 70 expositores

●●●●●●●●●

O queixos D.O.P. Arzúa-Ulloa e os produtores lácteos tradicionais, serán un ano máis anfitrións dos
mellores queixos de España e Europa en Arzúa. O recinto feiral Terra do Queixo acollerá durante 2
días a profesionais e artesáns, actividades formativas, culturais e de lecer.
Haberá 54 QUEIXERÍAS e un total de 70 POSTOS no recinto feiral, enchendo o límite establecido
polo Concello e a organización para esta 42ª edición. Están divididos en 3 zonas.
A ZONA

‘A’ acollerá unha selección de produtos artesanais e gourmet de alta calidade, como

pastas e madalenas de mirabel, sidra, zumes e aceite ecolóxicos, algas, crema de castañas,
ibéricos, marmeladas, mel e licores, chocolate artesán, conservas de Cantabria, azafrán ou
pimentón de la Vera.
A ZONA

‘B’ (corredor central) será para as queixerías con D.O.P., onde 14 queixerías Arzúa-Ulloa

como anfitrión ocuparán o centro do recinto feiral, onde tamén estarán concellos ou colectivos
convidados como o Melindre de Melide.
A ZONA

‘C’ para as queixerías con certificado de PLT produtores lácteos tradicionais. TODOS OS

No 1º andar realizaranse diferentes obradoiros, entre eles o de repostería creativa, impartida por
monitores/as da E.F.A Piñeiral de Arzúa, centro de formación colaborador do evento. E este ano
súmase a Master Class de Bea Sotelo, rest. ‘A Estación’ de Cambre, Estrela Michelín.
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QUEIXOS, tanto industriais como artesanais, e o resto de produtos alimentarios contarán co
OBRIGATORIO REXISTRO SANITARIO.

Plano recinto feiral ‘Terra do Queixo’ 2017

●●●●●●●●●●●

Horarios 2017 ●●●●●●●●●
Sábado 4: de 11 h a 20.30 h.
(aseos durante ata o remate dos concertos)

Domingo 5: de 10 h a 18.30 h.

Páx. 14

E no posto da organización, ARTIGOS DE AGASALLO DA FESTA DESDE 1€!
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O

FOTOCOL DAS VAQUIÑAS

para ‘queixear’ co mellor sorriso de dous en dous, MUXINDO

MEDIA DUCIA DE VACAS ☺ Ademais de queixerías e outros produtos, no posto da organización hai
información, e artigos da festa: USBs, camisetas, mandís, bolsas, pins etc.

Ademais, na zona do festival, contaremos por vez primeira con varias

FOOD-TRUCKS

ou

Páx. 15

gastronetas nas que se servirá comida ‘gourmet’, en pequenas doses, boa parte dela preparada
con queixo de Arzúa, tanto salgada como doce.

42ª FESTA DO QUEIXO | ARZÚA, 3 - 4 - 5 marzo 2017
festadoqueixo.org

facebook.com/festadoqueixo

twitter.com/festaqueixo

youtube.com/festadoqueixo

PROGRAMACIÓN CULTURAL
ACTIVIDADES ● OBRADOIROS ● ANIMACIÓN ●●●●●●●●●●●●
Bota un ollo á PROGRAMACIÓN de actividades
que temos preparada para esta 42ª edición.
Hainas para nen@s, moz@s e maiores! ;)
A maioría das actividades son de balde, e as
outras a prezo moi reducido. Nalgunhas, como
no obradoiros de repostería e creativa e Master
Class, levarás o mandil e o gorro de chef para
que sigas practicando! ;)
A programación cultural de obradoiros e actividades, trae novidades pensadas especialmente
para pequenos/as e mozos/as, mais tamén para os maiores.
Destaca a celebración na semana previa de varias actividades, como o 5º Ciclo de Cinema
Clásico. Igualmente, por 5º ano, as catas comentadas con queixo da D.O.P. Arzúa-Ulloa dirixidas
aos centros educativos, organizada en colaboración co Consello Regulador

Obxectivos dos obradoiros ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
•
•
•
•
•

Achegar a cultura do queixo e diferentes disciplinas artísticas á mocidade, na procura da
participación activa da mocidade.
Entender as artes como parte da nosa cultura e como xénero comunicativo a través da imaxe,
e coñecer, por exemplo, as técnicas do cinema.
Fomentar valores cooperativos, de tolerancia, respecto e solidariedade
Desenvolver a creatividade motora, a expresión corporal, a sensibilidade musical. Participar
activamente e dun xeito consciente cos compañeiros e compañeiras durante os obradoiros.
Reforzar a autoestima e potenciar a creatividade para adquirir habilidades sociais que
permitan favorezan auto realización persoal e social.

Recomendacións dos obradoiros ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
•

•
•

As prazas son limitadas a un número máximo de 15 nen@s por obradoiro e reservaranse por
orde de chamada ata completar o aforo -tel 981500222-. Ata o 3 de marzo (se houbera prazas
libres é posible anotarse o mesmo día no recinto feiral).
Os nen@s menores de 7 anos deberán estar acompañados por un adulto en calquera
actividade.
Por normativa legal, debe asinarse o consentimento dunha persoa adulta para a toma de
imaxes dos/as menores de idade.

No teléfono 981500222 (Dpto. de Cultura Concello de Arzúa) antes do 3 de marzo ás 15 h.
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Como inscribirse ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

SEMANA PREVIA: CATAS con queixo D.O.P. Arzúa-Ulloa
Nos centros de ensino de Arzúa. En colaboración co Consello Regulador D.O.P. Arzúa-Ulloa.
Na semana previa e tamén nas semanas seguintes á festa.

I.E.S. de Arzúa
E.F.A. Piñeral
Colexio Atocha
C.E.I.P. de Arzúa

SEMANA PREVIA: CINEMA 5º Ciclo de cinema clásico
Proxeccións Telecentro de Arzúa | Avenida de Lugo, s/n | De balde
Presentación ao alumnado a cargo do xornalista e crítico Moncho Lemos
Venres 24 febreiro | Alumnado dos centros educativos. Telecentro de Arzúa | (11.30 h)

Moncho Lemos presentando o ciclo de cinema (2016)

Venres 24 | 11:30 h.| ‘ARSÉNICO POR COMPASIÓN’
FRANK KAPRA |Cary Grant, Josephine Hull, Jean Adair

Mércores 1 | 19 h. | ’CIUDADANO KANE’
ORSON WELLES |Orson Welles, Joseph Cotten

Xoves 2 |19 h. | ’MOBY DICK’
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JOHN HUSTON |Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn
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INAGURACIÓN e PREGÓN: sábado 04/03
PREGOEIRA: María Castro, actriz
A Actriz viguesa María Castro (Vigo 1981) é tamén presentadora, bailarina e ex-ximnasta rítmica.
O pregón da 42ª edición, a cargo da actriz María Castro, terá lugar o sábado 4 de marzo, na
inauguración oficial (12 h.) no campo da feira de Arzúa.

Noutras facetas, colaborou con Carlos Baute no videoclip de "Nada se compara a ti". Tras gañar
o premio Ondas, a actriz confesou: «Me quedé en estado de shock cuando me enteré».
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O seu primeiro traballo foi o papel de Paula Barreiro na exitosa serie de Pratos combinados da TVG.
Participou no reparto da primeira serie diaria de produción española de La Sexta, SMS, onde
interpretaba a Lucía. En 2008 dase a coñecer a nivel estatal co papel de Jessica en Sin tetas no
hay paraíso, serie que se convertiu en revelación televisiva.

Protagonizou a serie Vive cantando, onde deu vida a Trini e en Tierra de lobos onde a actriz
compitiu contra si mesma en ambas canles. En abril de 2015 empezou a emisión da serie de
Televisión Española Seis hermanas, onde María dá vida a Francisca Silva, a máis aventureira das
irmás Silva. En outubro de 2016 anuncia a súa incorporación a Telecinco para protagonizar con
Rubén Cortada entre outros, a serie Ella es tu padre que ten previsto estrearse en 2017.
Unha síntese da súa biografía e traxectoria

TELEVISIÓN
Ella es tu padre. Serie Tele 5.
6 Hermanas. Serie TVE.
22 Ángeles. Tv Movie TVE. Dir. Manuel Bardem.
El códice Calixtino. Tv Movie TVG. Dir. Jorge Cassinello.
Vive Cantando. Serie Antena 3.
Aída. Serie Tele 5.
Anna Karenina. Miniserie Co-producción Tele 5.
La Salazón. TV Movie. Co-Producción Gallego-Catalán.
Tierra de Lobos. Serie Tele 5.
Sin tetas no hay Paraíso. Serie tele 5.
Una bala para el Rey. TV Movie Antena 3.
SMS. Serie La Sexta.

CINE
Pancho, el perro millonario. Dir. Tom Fernández.
Meñique y el espejo mágico. Dir. Ernesto Padrón. Voz de la princesa.
Combustión. Dir. Daniel Calparsoro.
Adivina quién viene a comer mañana. Cortometraje Dir. Pepe Jordana.
Miedo. La Wikipeli de Mahou. Cortometraje Dir. Jauma Balagueró.
Los muertos van deprisa. Dir. Ángel de la Cruz.

TEATRO
La novia de papa. Dir. Joe O’ Curneen. Teatro Infanta Isabel.
Una semana nada más. Dir. Gabriel Olivares.Teatro Maravillas e Infanta Isabel.
Crimen Perfecto. Dir. Víctor Conde. Teatro Reina Victoria.
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La Ratonera. Agatha Christie. Dir. Víctor Conde. Teatro Reina Victoria.
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ACTUACIÓN Conservatorio de Música de Arzúa
Sábado 4, campo da feira, 13 h.
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Ao remate do pregón de María Castro terá lugar a actuación do Conservatorio de Música de
Arzúa, no campo da feira de Arzúa (aprox 13 h.)
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A ESCULTURA DA QUEIXEIRA

O sábado 4 presentarase no Recinto Feiral Terra do Queixo a escultura da queixeira, feita con
queixo e a tamaño natural! Estará exposta na entrada principal do recinto, o sábado 4 e o
domingo 5, de 12 h. a 15 h.
Empregáronse para a súa elaboración 5.000 litros de leite, que fan que a peza teña uns 500 kg. de
peso. Estes datos fan que esta escultura homenaxe ás queixeiras sexa única no mundo.

Coa colaboración de:
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Elaborada por:
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EXPO concurso de carteis
Concurso de carteis 42ª Festa do Queixo
Capela da Madanela
Sábado 4 e domingo 5 de marzo, de 11 h. a 13 h. e de 16 h. a 18 h.
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Na Capela da Madanela poderanse ver todos os
carteis presentados a concurso esta 42ª edición.
Son 52 propostas chegadas desde as catro
provincias galegas e do resto do estado. Están
realizadas en diferentes técnicas por persoas de
todas as idades (ver resultados e carteis
premiados en páx. 7-8-9).
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Obradoiro de PELOTAS CARIOCAS
Construción de bolas para multitude de usos como
malabares, cariocas, etc. A partir de materiais moi
accesibles como globos, arroz e embudos.
8 a 14 anos
VENRES 3 MARZO. Ver programa páx 39-40-41

Obradoiro de CREACIÓN MUSICAL
Composición de unha canción coa temática da
Festa do Queixo como protagonista. Serán os propios
nenos os que compoñan a letra e desfruten do
proceso creativo.
8 a 12 anos
VENRES 3 MARZO. Ver programa páx 39-40-41

Obradoiro de XOGOS ESCÉNICOS
Exercicios actorais para divertirse, distenderse e
coñecerse mellor e coñecer mellor os de máis, para
acercarnos a interpretación e descubrir o que
podemos facer máis aló dos nosos límites.
14 a 18 anos
SÁBADO 4 MARZO. Ver programa páx 39-40-41

Obradoiro de CHAPAS E IMÁNS
Obradoiro no que os participantes elaborarán as súas
propias chapas e imáns, con deseño personalizados
da Festa do Queixo. As creacións poderanas levar
para a casa como recordo do evento.

SÁBADO 4 MARZO. Ver programa páx 39-40-41
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5 a 12 anos

Obradoiro de FILIGRANA
Sesión de manualidades na que os participantes
crearán divertidos e creativos obxectos de filigrana.
5 a 12 anos
SÁBADO 4 MARZO. Ver programa páx 39-40-41

Obradoiro LABERINTO DOS SENTIDOS
Experiencia polisensorial onde pais e nais poderán
descubrir xunto os pequenos unha viaxe de cinco
paradas: os sentidos. Os nosos nen@s medran
hiperestimulados de ruído e imaxes, e través desta
viaxe recuperaremos a capacidade de percibir os
sentidos en familia.
Pais e nais con fillos/as
SÁBADO 4 MARZO. Ver programa páx 39-40-41

Obradoiro COREOGRÁFICO
Tratase de desenvolver unha coreografía desde a
idea base sobre un artista de referencia elixido polos
nenos. Un bo rato para bailar, soltarse e desfrutar.
10 a 16 anos
DOMINGO 5 MARZO. Ver programa páx 39-40-41

Obradoiro de ACCESORIOS CREATIVOS

5 a 12 anos
DOMINGO 5 MARZO. Ver programa páx 39-40-41
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Manualidades para crear divertidos e creativos
accesorios ''de festa'' con material como cartolinas,
gomaeva, pintura… Sombreiros, bigotes, gafas ou
gravatas, serviranlles despois para xogar e tomar fotos
animadas e coloridas.

Obradoiro de REPOSTERÍA CREATIVA

Os alumnos e profesores da E.F.A. Piñeiral de
Arzúa, cociñarán cos participantes no recinto
feiral na Festa do Queixo, no obradoiro de
creativas receitas de repostería con queixo.

Domingo 5
Na cociña do recinto feiral Terra do Queixo

16.30 h. -17.45 h. De 7 a 14 anos
"Piñeiral. O fabuloso universo das criaturas de
Queixo", facendo superheroes e monstruiños e
modelados con queixo
Impartido polo alumnado e profesorado da E.F.A.
Piñeiral de Arzúa. Inscrición ata o 3 de marzo.
981500222. 9€ (inclúe agasallo do mandil e gorro de
‘chef’). Prazas Limitadas! (máx. 15 persoas)
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Na cociña do recinto feiral Terra do Queixo
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MASTER CLASS con BEA SOTELO

Domingo 5
18 h. -19.15 h. A partir dos 15 anos
*Croquetas de queixo de Arzúa con chicharróns
* Tomatiños recheos
* Escuma de queixo

Na cociña do recinto feiral Terra do Queixo

O domingo teremos no recinto feiral a Master
Class de Beatriz Sotelo -Restaurante ‘A Estación’
de Cambre, estrela Michelín- e profesora da
E.F.A. Piñeiral. Bea é a única chef galega Estrela
Michelín e primeira muller que gañou o concurso
nacional “Cocinero del Año”.
Inscrición ata o 3 de marzo. 981500222. 9€
(inclúe agasallo do mandil e gorro de ‘chef’)
Prazas Limitadas! (máx. 15 persoas)
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Na cociña do recinto feiral Terra do Queixo
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QUEIXEANDO por #ARZÚA
Festa e música nas rúas e prazas

Ao longo da mañá do sábado 4, animación de rúa
e pasacalles desde o recinto feiral á praza de
Galiza co Grupo de Gaitas O BRINGUELO
Ver programa páx. 39-40-41

Na tarde do

sábado 4, máis festa polo recinto

feiral, rúas e prazas de Arzúa con XITUMA BATUKE
Ver programa páx. 39-40-41

… e do

domingo 5 tamén festa e música con OS

DO PILÓN e a CHARANGA BB+
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Ver programa páx. 39-40-41
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fO FOTOCOL para muxir sorrindo
Queixea e retrátate muxindo no fotocol das vaquiñas ;)

Páx. 28

Recinto Feiral -planta baixa- Sábado 5 e domingo 6, todo o día
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o FESTIVAL DO QUEIXO
O queixo está sempre acompañado por unha intensa programación de actividades, entre as que
destaca, especialmente, o Festival do Queixo como un dos eventos de referencia do panorama
estatal. Na primeira xornada, o sábado, ofrecemos rock, electro-rock, pop-rock, fusión, funk,
mestizaxe, hip-hop. Na segunda xornada, o domingo, apostamos desde os inicios polo carácter
galego, e seguimos facéndoo.

Rodeado dunha rica programación de actividades culturais, o festival pretende favorecer a
afluencia de todo tipo de público, e constitúe xa un evento de referencia a nivel galego e estatal.
A filosofía musical, baseada nunha programación extensa e variada -non limitada a un único perfil
artístico- permítenos crecer cada edición e acoller cada ano a miles de persoas desexosas de
degustar queixo e cultura a través dunha oferta musical aberta, gratuíta e de calidade
Nestes últimos anos probaron o queixo, entre outros:
Ojos de Brujo, Orixas, Ska-p, Los Enemigos, Fangoria, Dover, Violadores del Verso, La Excepción, The
Sunday Drivers, Triángulo de Amor Bizarro, Marlango, Muchachito Bombo Infierno, La Mala
Rodríguez, Vetusta Morla, Second, Rinôçérôse, Tote King, Delinqüentes e Tomasito, Chema Rey, We
Are Standard, Kase. O. Sammy Jo -Scissor Sisters DJ- Estereotypo, Swan Fyahbwoy, La Pandilla
Voladora, Arizona Baby, La Pegatina, Eme DJ, Foo, Disconature DJ, Isma Romero, Los Enemigos,
The Gift, DJ Floro, Kepa Junquera, Troy, Nach, Miguel Capello, Diego RJ…
E o mellor do panorama musical galego:
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Lamatumbá, Carlos Núnez, Treixadura, Leilía, Dios Ke Te Crew, Xochilmica, Milladoiro, Malvela,
Pepe Vaamonde Grupo, Mutenrohi, Anxo Lorenzo, Uxía, Riobó, Susana Seivane, O Fiadeiro,
Treixadura, Os Melidaos, Os Carapaus, Cristina Pato, Paty Lesta & The Hits, Tanto nos Ten, Leilía,
Caxade, Ruxe Ruxe, Treixadura, Andrés Penabad, Luar na Lubre...
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O CONCURSO ‘QUEIXO MAQUETÓN’
A BANDA ONUBENSE ’DELBOSQUE’ GAÑOU O 9º CONCURSO ‘QUEIXO MAQUETÓN’
ENTRE AS 54 BANDAS PARTICIPANTES DE TODA ESPAÑA
Unha perfecta asimilación de sons de bandas imprescindibles da historia da música pero cun
toque persoal que os fai moi interesantes e a ter en conta nos vindeiros anos na música indie.
Actuarán o sábado 4 de marzo ás 21.30 h. dentro da 42ª Festa do Queixo, e levarán como PREMIO
1.000€ + 500€ en concepto de desprazamento e estancia.
O concurso, abría o prazo de inscrición o 10 de novembro e pechábase o 20 de xaneiro. Contou
como membros do xurado con: Salva Ronko, responsable Maketón 40 principales Vigo; Alex
Mouriño líder de Troy, gañadores da anterior edición, e Jose Ramón Bernárdez, o responsable do
propio concurso maqueteiro.

Desde os inicios da súa andaina a banda participou en numerosos concertos e festivais. En 2015
foron gañadores do Doñana Rock Museum e en 2016 a banda gañaba o primeiro premio de
Zafarraya Sound (Granada), entre máis de 40 bandas andaluzas, foi finalista de Grupo Revelación
Nacional Contemporánea e agora en 2017 gañan a IX Edición do Queixo Maquetón.
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Son unha banda onubense que orbita entre o space rock, o noise e o pop-rock dos 90. Os seus
inicios a finais de 2011 como banda instrumental pódense percibir no son intenso e progresivo da
súa música, que mestura influenzas diversas, tanto nacionais coma internacionais, dende Los
Planetas ou El Hombre Burbuja a Yo La Tengo, Sonic Youth, Luna, Spiritualized ou Radiohead.

Revistas e webs musicais como Rockdelux, Ruta 66, Mondosonoro, El Secreto del Olivo, Loff It
(magazine de ABC), Planeta Indie, Alicante Live Music, Mi Rollo es el Indie, Las Calles del Pop,
Música Crónica, La Voz Telúrica, El Ukelele, 31 Canciones o El Templete de Mina publicaron acerca
da banda.
O seu disco autoproducido “Interferencias” aparece entre o mellor do ano 2016 en varias web
como
son
mirolloeselindie,
alicantelivemusic.blogspot.com.es
ou
en
lasnotasdelrock.blogspot.com.es

•

delbosque.bandcamp.com/album/interferencias

FINALISTAS | CONCURSO ‘QUEIXO MAQUETÓN’ 2017 | 20/01/17
•

DELBOSQUE: https://delbosque.bandcamp.com/album/interferencias

•

NARANJA: https://naranjagrupo.bandcamp.com/releases

•

SUBTERRANEOS: https://soundcloud.com/subterraneosband

•

ST ALEX: https://stalex.bandcamp.com/

•

TIERRA VERTICAL: https://tierravertical.bandcamp.com/album/baila-magia-baila

•

ONION SMILE: https://onionsmile.bandcamp.com/

•

FIZZY SOUP: https://fizzysoup.bandcamp.com/album/the-big-black-wolf

•

INERTTES: https://inerttes.bandcamp.com/releases

•

PÜLSE: https://soundcloud.com/user-66375447

•

ITH: https://ithrock.bandcamp.com/album/forte

•

MARMOTA PHIL: https://marmotaphil.bandcamp.com/releases
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GRAZAS A TOD@S!
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O FESTIVAL ‘PEQUEQUEIXO’, 1ª edición
O NOVO ESPAZO DO FESTIVAL PARA OS MÁIS PEQUES! Praza de Galiza
“A GRAMOLA GOMINOLA” | SÁBADO 4 MARZO ● 18 h.
Finalistas nos premios Martín Códax 2016 no apartado de música infantil. Rock en galego para
nen@s de 0 a 99 anos! unha posta en escena chea de enerxía, cor e momentos cómicos que
gustará por igual a cativos e a maiores

“PACO NOGUEIRAS. BRINCA VAI!” | DOMINGO 5 MARZO ● 12 h.
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Do techno ao rock, reggae ou música electrónica, con influencias tradicionais. Temas incluídos no
currículo escolar: as estacións, a natureza, a lectura, a amizade, os xogos e as celebracións
populares, festas como o Entroido, o Magosto, o Samaín ou o Nadal
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PROGRAMA FESTIVAL 2017
O Festival do Queixo 2017 confirma os concertos de M-CLAN, FUEL FANDANGO, ALE

ACOSTA DJ, BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA, MERCEDES PEÓN E MILLADOIRO.

O SÁBADO 4
Abrirase o festival co concerto da banda onubense DELBOSQUE, gañador do Queixo Maquetón
(21:30 h.). A continuación, un dos concertos máis agardados M-CLAN (22:30 h.)., que cumpre 20
anos nos escenarios e chega con novo disco, seguidos de FUEL FANDANGO (00:25 h.) e para
finalizar a sesión de ALE ACOSTA DJ (02 h.).

O DOMINGO 5
Gozaremos un ano máis da xa instaurada Sesión Vermú a cargo da BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA
(13 h.). E xa por la tarde, os concertos de MERCEDES PEÓN (18 h.) e MILLADOIRO (19:30 h.), que
pechará a 42ª Festa do Queixo.

TODOS OS CONCERTOS SERÁN DE BALDE terán lugar no campo da feira de Arzúa. Igualmente,
haberá

ACAMPADA, tamén de balde, o Pavillón Municipal O Cruceiro, provisto de duchas e
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colchonetas, desde o sábado 4 ás 16h ao domingo 5 ás 13h.
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A continuación vedes info polo miúdo dos artistas que virán queixear esta edición 2017 ☺

● M-CLAN

Día: SÁBADO 5 MARZO | Hora: 22.30 h | Tempo actuación: 90 min

SABADO 4 MARZO ● 22.30 h.

M-Clan cumpre 20 anos sobre os escenarios e o celebra tocando os seus grandes éxitos
nun tour especial que finalizaba en outubro de 2015. Foron 50 concertos, co cartel de
sold out en moitos deles, en cidades como Londres, Zaragoza, Bilbao Granada, Murcia
ou Santiago, e en recintos como o Barclaycard Center de Madrid.
Ricardo Ruipérez e Carlos Tarque regresan con ‘Delta’, o noveno álbum de estudio do
grupo, que foi gravado nos estudios de Nashville (EEUU). Este mesmo outono iniciarán
una xira de varios meses por España para presentar o álbum.
O primeiro single do álbum foi o tema ‘La esperanza’, que se puido escoitar desde o 22
de xullo de 2016, acompañado do seu propio videoclip.
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● m-clan.tv
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● FUEL FANDANGO
SABADO 4 MARZO ● 00.25 h.

O dúo formado por Ale Acosta e Nita en 2009, aposta por unha fusión entre o soul, a
electrónica, o funk e o flamenco. Unha posta en escena coidada, con aires flamencos
pero sen esterotipar e un directo como punto forte onde Ale e Nita, acompañados por
Carlos Sosa na batería, amósannos con unha actitude moi rockeira, a versión máis
bailable dos seus temas.
O seu último disco de estudio é 'Aurora', consigue definitivamente o son auténtico de
Fuel Fandango, onde as fronteiras entre o electrónico e lo flamenco desaparecen
completamente nun conxunto homoxéneo dentro da infinita diversidade dunha
proposta artística única.
Dun gusto exquisito, en 'Aurora' podemos atopar matices das súas viaxes por Asia ou
Latinoamerica, preto dunha mística persoal que convirte as súas cancións en
argumentos de emoción universais.
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● fuelfandango.com
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● ALE ACOSTA DJ
SABADO 5 MARZO ● 02 h.

Alejandro Acosta, ademais de ser o 50% de Fuel Fandango, é produtor e DJ. Foi fundador
de Mojo Project, grupo revelación español de 2004 segundo o xornal El País.
O seu traballo no disco de Chambao "Con outro aire" foi premiado cunha nominación
para os Grammy Latinos 2008 como produtor, así como dúas nominacións aos Premios
de la Música como mellor técnico de son e mellor produción artística".
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Na faceta do remix, traballou para artistas como José Mercé, Buika, Chambao,
Delinqüentes, Ska Cubano, ElBicho, Ojos de Brujo, The Pinkertones, Muchachito Bombo
Infierno y Amparanoia.
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● BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA
DOMINGO 5 MARZO ● 13 h. ● SESIÓN VERMÚ

A Banda de Música de Arzúa conta cunha extensa traxectoria. Os seus inicios
remóntanse ao s. XIX. Durante estes anos a agrupación pasou por moitas formacións e
nomes como tamén foron moitas as batutas que se encargaron de dirixila.
En 2012 chega a súa maior transformación, coa chegada do mestre Jesús Alberto
García Medraño, nunha segunda etapa (xa o fora anteriormente entre 2001 e 2006). En
2014 créase paralelamente a banda infantil, con estudantes do conservatorio da que
se nutre. Pasa a chamarse "Banda de Música de Arzúa" en 2016. Con máis de 50
compoñentes, xa ten participado en programas como "Luar" da CRTVG.
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Para esta ocasión, prepara un repertorio especial que vai máis aló do tradicional.
Interpretarán temas de ABBA, Los Brincos, Deep Purple, Europe, Alaska ou Michael
Jackson na Sesión Vermú do Festival do Queixo, ofrecendo así un espectáculo que
conxuga tradición e modernidade para el goce dun público de todas as idades.
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● MERCEDES PEÓN
DOMINGO 5 MARZO ● 18 h.

A cantante e instrumentista, é considerada unha das voces máis importantes de Galicia.
Escoitar a unhas pandeireteiras é o punto de partida para que Mercedes se dedique a
recoller o folklore galego para transmitirllo ás novas xeracións.
Comezou con colaboracións xunto a outros artistas, dando paso ás primeiras
composicións propias onde cabe destacar o tema principal da serie "Mareas vivas"
(TVG)
Nestes anos e grazas a unha expresión musical libre de clichés, rozando o
electroacústico, esta músico de vangarda posiciónase no máis alto da 'World Music'
valéndose de premios como: Premio Artista do Ano, concedido por la revista Folkworld,
Finalista Premio Mellor Artista do Ano, premio que outorga BBC Radio 3, Premio Galega
do Ano e Premio Nacional de Cultura (apartado Música).
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● mercedespeon.es
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● MILLADOIRO
DOMINGO 5 MARZO ● 19.30 h.

Seguramente Milladoiro sexa un dos grupos de folk celta máis antigo do noso país. 40
anos de historia e unha longa tarefa de reivindicación e recuperación da música
tradicional galega os avalan.
Milladoiro ten demostrado nestes anos a súa versatilidade, non só en colaboracións con
outros grupos ou traballos, senón tamén como banda sonora da película de Manuel
Gutiérrez Aragón "La mitad del cielo", pola que gañaron o Goya en 1986 á mellor B.S.O.
O seu último disco publicouse este mesmo ano, e trátase dunha gravación en directo
de 2014 no XXX Festival Intercéltico de Ortigueira (A Coruña) para conmemorar a longa
relación que Milladoiro mantén con este festival desde os seus inicios.
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● milladoiro.com
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PROGRAMA-RESUMO 42ª EDICIÓN

PROGRAMACIÓN PREVIA 24 FEBREIRO - 3 MARZO
CATAS COMENTADAS DE QUEIXO DA D.O.P. ARZÚA-ULLOA

Nos centros de ensino de Arzúa. Impartidas polo Consello Regulador D.O.P. Arzúa-Ulloa

5º CICLO DE CINEMA CLÁSICO E TV
Venres 24 | 11:30 h.| ARSÉNICO POR COMPASIÓN | FRANK KAPRA |Cary Grant, Josephine Hull, Jean Adair
Presentación para o alumnado dos centros educativos (Moncho Lemos, xornalista)
Mércores 1 | 19 h. | ’CIUDADANO KANE ’ | ORSON WELLES |Orson Welles, Joseph Cotten
Xoves 2 |19 h. | ’MOBY DICK’ | JOHN HUSTON |Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Genn
Proxeccións Telecentro de Arzúa | Avenida de Lugo, s/n

VENRES 3 MARZO
17.30 h. - 19 h. Obradoiro de PELOTAS CARIOCAS
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 3. 8-14 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas.
19 h. - 20 h. Obradoiro de CREACIÓN MUSICAL
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 3. 8-12 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas.
11º Concurso de tapas e petiscos ‘Festa do Queixo’
Nos establecementos de hostalaría de Arzúa. De 18 h. a 23 h.
Organizado polo do C.R.D.O.P Arzúa-Ulloa e a Asociación de Hostaleiros de Arzúa

SÁBADO 4 MARZO
11 h. APERTURA DE PORTAS RECINTO FEIRAL ‘TERRA DO QUEIXO’
QUEIXEAMOS? retrátate cun sorriso muxindo no fotocol!
Todo o día. Recinto Feiral
FOOD TRUCKS. Campo da feira
Todo o día

EXPOSICIÓN CONCURSO DE CARTEIS 42ª EDICIÓN
Capela da Madanela. De 11 a 13h e de 16h a 18h. Domingo de 11 a 13h
11 h. Grupo de gaitas O BRINGUELO
Recinto Feiral, rúas e praza de Galiza
11 h. - 12 h. Obradoiro de XOGOS ESCÉNICOS
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 4. 14-18 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas.
11 h. - 12.30 h. Obradoiro de CHAPAS E IMÁNS
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 3. 5-12 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas.
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12 h. INAUGURACIÓN OFICIAL e PREGÓN
Campo da Feira
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Entregas de Premios Concurso de Carteis, 11º Concurso de Tapas e Petiscos ‘Festa do Queixo’, Concurso
de relatos ‘Queixería Barral’ e Arzuán do ano 2016.
Inauguración Oficial e Pregón: MARÍA CASTRO, actriz
A actriz viguesa María Castro (1981) traballou entre outras series, en Pratos combinados, Sin tetas no hay
paraíso, Vive cantando, Tierra de lobos, Seis hermanas, e Ella es tu padre. Ademais é tamén presentadora,
bailarina e ex-ximnasta rítmica.
Actuación Conservatorio de Música de Arzúa
Presentación e Exposición da ‘Escultura da Queixeira’ feita con queixo a tamaño natural (entrada
principal Recinto Feiral -exposición de 12 h. a 15 h.-)
16.30 h. - 18 h. Obradoiro de FILIGRANA
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 3. 5-12 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas.
16:30 h. - 17:10 h. Obradoiro ‘O LABERINTO DOS SENTIDOS’
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 4. Para pais ou nais e fillos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas.
18 h. XITUMA BATUKE
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza

18 h. FESTIVAL ‘PEQUEQUEIXO’ Praza de Galiza (en caso de choiva capela da Madanela)
"A GRAMOLA GOMINOLA" | 18 h.
Finalistas nos premios Martín Códax 2016 no apartado de música infantil. Rock en galego para nen@s de 0
a 99 anos! unha posta en escena chea de enerxía, cor e momentos cómicos que gustará por igual a cativos
e a maiores.
20.30 h. PECHE RECINTO FEIRAL

21.30 h. FESTIVAL DO QUEIXO Campo da Feira
DELBOSQUE | 21.30 h.
Gañadores do 9º concurso Queixo Maquetón entre 54 bandas. Banda onubense de space rock, noise e poprock. O seu disco autoproducido “Interferencias” entre os mellores de 2016.
M-CLAN | 22.30 h.
Cumpren 20 anos nos escenarios. Ricardo Ruipérez e Carlos Tarque regresan con ‘Delta’, o noveno álbum de
estudio do grupo, gravado nos estudios de Nashville (EEUU).
FUEL FANDANGO | 00.25 h.
O dúo formado por Ale Acosta e Nita, aposta por unha fusión entre o soul, a electrónica, o funk e o
flamenco. O seu último disco de estudio é 'Aurora'.
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ALE ACOSTA DJ | 02 h.
50% de Fuel Fandango, produtor e DJ. Fundador de Mojo Project. Nominado aos F como produtor, e Premios
da Música como mellor técnico de son e mellor produción artística".
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DOMINGO 5 MARZO
10 h. APERTURA RECINTO FEIRAL ‘TERRA DO QUEIXO’
Todo o día. QUEIXEAMOS? Retrátate cun sorriso muxindo no Fotocol!
Únicos requisito: o teu mellor sorriso! ☺ Recinto Feiral
11 h. - 12 h. Obradoiro COREOGRÁFICO
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 4. 10-16 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas
11 h. - 12.30 h. Obradoiro de ACCESORIOS CREATIVOS
Recinto Feiral. 1º andar. Aula 3. 5-12 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo. 10 prazas
11.30 h. OS DO PILÓN
Recinto Feiral, rúas e praza de Galiza
11.30 h. CHARANGA BB+
Recinto Feiral, rúas e praza de Galiza
12 h. -15 h. Exposición da ‘Escultura da Queixeira’ feita con queixo a tamaño natural
Entrada principal Recinto Feiral

12 h. FESTIVAL ‘PEQUEQUEIXO’ Praza de Galiza (en caso de choiva capela da Madanela)
"PACO NOGUEIRAS. BRINCA VAI!" | 12 h.
Do techno ao rock, reggae ou música electrónica, con influencias tradicionais. Temas incluídos no currículo
escolar: as estacións, a natureza, a lectura, a amizade, os xogos e as celebracións populares, festas como
o Entroido, o Magosto, o Samaín ou o Nadal.

13 h. SESIÓN VERMÚ FESTIVAL DO QUEIXO
BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA | 13 h.
16.30 h. – 17.45 h. Obradoiro de REPOSTERÍA CREATIVA INFANTIL
Cociña Recinto Feiral -1º andar- Alumnos e profesorado da EFA Piñeiral de Arzúa
De 7 a 14 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo (9€, inclúe agasallo do mandil e gorro de ‘chef’)
Permítese a presenza de acompañante adulto. 15 prazas.
18 h. – 19.15 h. MASTERCLASS CON BEATRIZ SOTELO
Cociña Recinto Feiral -1º andar- Colaboración de Beatriz Sotelo (restaurante ‘A Estación’ de Cambre,
estrela Michelín) e a EFA Piñeiral de Arzúa. A partir de 15 anos. Inscrición 981500222 ata o 3 de marzo (9€,
inclúe agasallo do mandil e gorro de ‘chef’). 15 prazas.

18 h. FESTIVAL DO QUEIXO Campo da Feira
MERCEDES PEÓN | 18 h.
A cantante e instrumentista, é unha das voces máis importantes de Galicia. Expresión musical libre de
clichés, rozando o electroacústico, esta músico de vangarda está no alto da 'World Music' con premios
Artista do Ano, Galega do Ano ou Premio Nacional de Cultura.
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MILLADOIRO| 19.30 h.
Un dos grupos de folk celta con maior traxectoria, aválanos 40 anos de reivindicación e recuperación da
música tradicional galega. O seu último disco publicouse este mesmo ano, gravación en directo no Festival
Intercéltico de Ortigueira.
18.30 h. PECHE RECINTO FEIRAL
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concienciémonos antes de vir ;)
O uso do vehículo: fai un uso compartido del e ponte dacordo con alguén para vir xuntos, ou
ben achégate ata a festa no trasporte público (podes ver os horarios abaixo).
O aparcadoiro: atoparás aparcadoiros sinalizados nos accesos á vila; non cres que é mellor dar
uns pasiños que andar dando voltas no coche botando fume (ti e o coche)?
Os aseos públicos: os aseos do recinto feiral permanecen abertos desde a mañá ata o remate
dos concertos. Contan con servizo de limpeza e mantemento regular, mais os usuarios somos os
que debemos preservar o seu coidado.
O lixo: hai papeleiras e colectores de lixo no interior e no exterior do recinto feiral, tira o lixo nos
lugares axeitados. Preserva o coidado de todas as zonas, prazas, rúas, xardíns...

A festa é de tod@s e considérate pois na túa casa, así que goza dela respectándoa, e
respectando a contorna e aos demais. Se aínda non tiveches a oportunidade, dá unha volta
pausada polos arredores de Arzúa, verás a beleza da nosa, da túa, terra.

+info
como apuntarse ás actividades

como apuntarse ás actividades
Moitas das diferentes actividades e obradoiros son de balde, e outras a prezo moi
reducido. Podes apuntarte ata o 3 de marzo chamando ao 981 500 222 (Oficina da
Concellaría de Cultura) ou se o desexas, achegarte persoalmente (ata as 15 h.)
Oficina da Concellaría de Cultura
Dpto. de Cultura -edificio sociocultural María MariñoRúa Pai Pardo, 33 1º andar (a carón de Radio Arzúa e a Biblioteca Municipal) - 15180 Arzúa

Como chegar / localizacións de utilidade
Arzúa está situada a 39 km de Santiago, a 63 km de Lugo e a 69 Km da Coruña, ou
viceversa, segundo se queira ver e, sobre todo, segundo esteamos situados ☺
A principal vía de comunicación é a estrada N-547, que vai de Lugo a Santiago e que
segue o trazado do histórico Camiño de Santiago.

+ info
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No web do concello podes consultar se o desexas a guía de establecementos
hostaleiros, aloxamentos rurais e no centro da vila onde poder durmir, etc. A
continuación ves unha mostra.
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Nova web! festadoqueixo.org
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Desde festadoqueixo.org, ofrecemos toda a
información e a programación da festa e do
festival. En 2017 fixémola completamente nova,
con históricos de carteis, pregoeiros/as, concursos,
etc. Nel existen espazos para patrocinadores e
colaboradores. As marcas teñen presenza online
ben na nosa web os 365 días, 24/h ao ano.
A web recibe unha media de 25.000 visitas anuais.
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amigamos?
web
Desde festadoqueixo.org, ofrecemos toda a
información da festa e do festival. En 2017
fixémola completamente nova. A web recibe
unha media de 25.000 visitas anuais.

facebook
Aquí xuntámonos máis de 4.500 amig@s, pero
isto non é o máis importante. O importante para
nós é o seu nivel de satisfacción. A gran maioría
dos comentarios recibidos foron positivos ou
directamente de parabéns! Estamos moi
agradecidos a tod@s!!!

twitter
Seguimos sendo menos ‘followers’ que amigos e
amigas no Facebook, pero continuamos
crecendo, imos polos 1.000! ☺

youtube
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Todos os vídeos da feira, o resumo dos pregóns,
do festival, das actividades, etc están na canle
da festa en Youtube!
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Contactos
Concello de Arzúa
981 500 000 centraliña
981 500 222 dpto. de Cultura
concellodearzua.com

facebook facebook.com/festadoqueixo

Coord. xeral e comunicación

twitter twitter.com/festaqueixo

981 100 296 / 658 811 400 (Ramón Roldán)
info@festadoqueixo.org
intanxibles.com

youtube youtube.com/festadoqueixo

web www.festadoqueixo.org

Agradecemento especial
O Concello de Arzúa agradece a o esforzo e a implicación de todas as persoas que forman parte
da organización. Igualmente, dos traballadores e traballadoras do Concello, dos mozos e mozas
colaboradores, de todas as empresas, colectivos e persoas que apoian e fan crecer cada ano
máis a este evento. E a todos e todas os que queixeades connosco.
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Gozade da festa, vémonos en Arzúa
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Síguenos en
@festaqueixo

festadoqueixo.org
concellodearzua.com
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