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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 desde a 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 15 de febreiro, día da
presentación aos medios (EFA Piñeiral, 12:30 h),
hai dispoñibles folletos coa programación nas
instalacións municipais e nos establecementos
de hostalería de Arzúa e comarca.
Entérate de todo en @festaqueixo, o noso
espazo en Twitter! E se andas por facebook
únete á festa, somos máis de 5.000 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
43 anos de festa. A Festa do Queixo é unha
celebración de tod@s onde o 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 3 de
11 a 20.30 h. e o domingo 4 de 10 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!
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A programación comeza a semana previa con
catas comentadas nos centros educativos e
actividades na EFA Piñeiral. Xa a fin de semana,
concurso de tapas e petiscos (venres 2), 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. 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 eixe
fundamental e 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 o sitio web
www.festadoqueixo.org, con máis de 60.000 visitas anuais. Igualmente, atender o perfil do evento
nas redes sociais para dar resposta 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 a cultura do queixo
Acadar maior visibilidade, notoriedade e contacto co público na rede
Potenciar o valor gastronómico do produto na restauración
Incorporar as 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 da DOP 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 dunha 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
*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: recinto feiral, campo da feira, praza de Galiza
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CONCURSO DE CARTEIS 2018
No CONCURSO DE CARTEIS da 43ª Festa do Queixo, Arzúa 2018 recibíronse un total de 44
propostas desde as catro provincias galegas e do resto do Estado, en diferentes técnicas
dixitais ou manuais.
O xurado concedeu 25 puntos e o 1º PREMIO á peza nº 30 titulada “Ao son do queixo” de
Yago García Rodríguez, ilustrador (Santiago de Compostela). Esta obra será o cartel
anunciador da 43ª edición da Festa do Queixo. O xurado calificou esta obra como moi
fiel representación da esencia e filosofía do evento, así como pola súa potencia visual,
visualización do queixo e a mensaxe de unión e fusión entre queixo e música.

1º PREMIO

600 € + fin semana turismo rural 2 persoas + lote de
produtos “Festa do Queixo” + queixo DOP Arzúa-Ulloa
● CARTEL Nº 30. Puntuación recibida: 18 puntos
● TÍTULO: “Ao son do queixo”
● AUTOR: Yago García Rodríguez (Santiago de Compostela)

A votación tivo lugar o luns 11 de decembro 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 10 de
decembro.

Explicación do autor (en sobre pechado):
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“Arzúa logra ano tras ano congregar a máis e máis xente nesta festa de innegable interese cultural. Véndoo
dende unha perspectiva subxectiva (levo asistindo ao devandito evento os últimos 10 anos) considero que
existen dúas partes diferenciadas que participan (por norma xeral) desta festa: os mozos nos concertos e os
adultos na feira e degustación. É por iso que me gustaría que esa liña de segregación se disolvese e que
todo a xente gozase por igual do rico programa que a festa ofrece. Con este cartel trataba de axuntar eses
dous mundos que propón a Festa do Queixo. A música por unha banda e a gastronomía pola outra,
representado así nunha mesma imaxe o tradicional e o moderno”.
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RESTO DE PREMIADOS
2º PREMIO

300 € + xantar 2 persoas + lote produtos “Festa
do Queixo” + queixo DOP Arzúa-Ulloa
● CARTEL Nº 25. Puntuación recibida: 13 puntos
● TÍTULO: “Amanecer en Arzúa”
● AUTORA: Celia Inmaculada Serrano Paños (Murcia)

3º PREMIO
100 € + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo
D.O.P. Arzúa-Ulloa
● CARTEL Nº 2. Puntuación recibida: 9 puntos
● TÍTULO: “Queixi de festa“
● AUTOR: César Gómez Blanco (A Coruña)

4º PREMIO -elixido por votación popular o 10/11agasallo especial + lote produtos “Festa do Queixo” + queixo
DOP Arzúa-Ulloa (elixido tamén 2º premio na votación do
xurado)
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● CARTEL Nº 25
● TÍTULO: “Amanecer en Arzúa“
● AUTORA: Celia Inmaculada Serrano Paños (Murcia)
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O xurado estivo formado por:










Miguel Vallo, concelleiro de Cultura Concello de Arzúa
Óscar Pérez, xerente do CRDOP Arzúa-Ulloa
Óscar Villanueva, profesor Plástica IES Arzúa
Rosa Cajade, directora CEIP de Arzúa
Mónica Neira, profesora colexio Nosa Sra. do Rosario
Alfonso Corzo/Marta, directiva AECA
Pilar Díaz, Inma Carbia e Susana Estévez, profesoras EFA Piñeiral de Arzúa
Jose Ramón Bernárdez, resp. concurso Queixo Maquetón
Ramón Roldán, coordinador e resp. comunicación Festa do Queixo

Secretario: Marcos Pampín, técnico de Cultura Concello de Arzúa

Exposición dos carteis ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Todas as pezas estiveron expostas na Capela de Madanela do 11 ao 15 de decembro e
o 2, 3, e 4 de xaneiro de 2018. Estarán tamén expostas nas datas da festa, en horario de
19 a 21 h. (as datas e horarios de apertura poden sufrir lixeiras modificacións, que se
notificarán e actualizarán nestas bases e noutros soportes).
Marcos Pampín, técnico de cultura do Concello de
Arzúa, foi o secretario no concurso e recolleu o
acta de resultados da edición 2017.
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.
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A entrega de premios realizarase no programa de
actos da Inauguración da 43ª Festa do Queixo, o
sábado 3 de marzo de 2018 ás 12 h. (Campo da
feira)
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12º CONCURSO TAPAS E PETISCOS
12ª edición

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
A programación da fin de semana comeza o
venres 2 de marzo co 12º Concurso de tapas e
petiscos “Festa do Queixo”, organizado polo
Consello Regulador da Denominación de Orixe
Protexida Arzúa-Ulloa.
De 18 a 23.30 h., pódense degustar en 23
establecementos de hostalería de Arzúa as tapas
que participan competindo en calidade,
orixinalidade e presentación final. O número de
participantes pode aumentar, pois o prazo remata
o día 23/02/2018.

23 locais participantes (listaxe provisional a 13.02.18)
ESTABLECEMENTO

TFNO.

Avda. de Lugo, 133
Avda. de Lugo, 116
Avda. de Lugo, 48
Avda. de Lugo, 50
Avda. de Lugo, 9
Avda. de Lugo, 8
Avda. de Lugo, 2
Avda. de Lugo
Avda. de Lugo, 126
Xosé Neira Vilas, 10
Praza de Galiza
Alcalde Juan Vidal, 2
Prolong. Ramón Franco, s/n
Padre Pardo, 21
Fraga do Rei, 14
Rúa do Castro
Rúa do Castro, 10
Cima do Lugar, 3
Rúa Castelao, s/n
O Pazo, s/n - Sta. María

981500913
981501028
981500214
981500201
981501222
981500484
981500949
981508134
626 639450
981500402
981500004
607449603
981500585
981500431
981508248
881107150
981500759
670784787
981500894
981500702
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Cafetería Chacala
Bar Encontro
Café Bar Manolo
Café-Bar Luis
O Furancho de Santiso
Cafetería Ameixa 1
Cafetería Praza
Cafetería Vázquez 2
Cafetería Ultreia
Pastelería A Lúa
Cafetería Os Casqueiros
Café Teatro
Restaurante O Gloman
Café Bar Karper
Casa de Comidas Chelo
Café Bar Arco da Vella
Parrillada Os Casqueiros
Casa Nené
Sole City
Pazo Santa María

RÚA
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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, Ultreia

gañador 2014
Chío de polo, O Rueiro

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

gañador 2016-2017
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2016 Xogo de tronos, Pulpería Encontro
2017 Queixo a toda costa, Pulpería Encontro
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COLABORACIÓN CO CRDOP E O TECIDO EMPRESARIAL

queixo nos concertos!

●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Por 9º ano consecutivo, ofreceranse de balde
petiscos de queixo durante os concertos do
festival, desde as barras do campo da feira.
O concello de Arzúa, a organización da Festa do
Queixo e o CRDOP. 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, 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
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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, León, A Mancha,
Extremadura, e moitos outros premiados co
World Cheese Awards.
Nos corredores laterais tamén contaremos con
outros produtos de alimentación gourmet.

Máis de 50 queixerías e un total de 70 expositores

●●●●●

O queixos da DOP 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 52 QUEIXERÍAS e un total de 70 POSTOS no recinto feiral, enchendo o límite establecido
polo Concello e a organización para esta 43ª edición. Están divididos en 3 ZONAS.
A ZONA

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

galletas artesás galegas, pastas e magdalenas de mirabel, sidra, zumes e aceite ecolóxicos, crema
de castañas, ibéricos, marmeladas, mel e licores, chocolate artesán, conservas de Cantabria,
azafrán e pimentón de la Vera, ou granel de froita deshidratada.
A

ZONA ‘B’ (corredor central) será para as 15 queixerías con DOP Arzúa-Ulloa, as anfitrioas, e

tamén o lugar onde estarán os concellos ou colectivos convidados como o melindre de Melide
A

ZONA ‘C’ para as queixerías con certificado de Produtores Lácteos Tradicionais (PLT). TODOS

OS QUEIXOS, tanto industriais como artesanais, e o resto de produtos alimentarios contarán co
OBRIGATORIO REXISTRO SANITARIO.
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No 1º andar realizaranse diferentes obradoiros, entre eles a Masterclass Piñeiral de cociña creativa,
impartida por monitores/as da EFA Piñeiral de Arzúa, centro de formación colaborador do evento.
Este ano, ademais, súmanse os que se celebran nas instalacións da propia escola (ver programa).
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Plano recinto feiral ‘Terra do Queixo’ 2018

●●●●●●●●●●●

Horarios 2018 ●●●●●●●●●
Sábado 3: de 11 a 20.30 h.
(aseos ata o remate dos concertos)

Domingo 4: de 10 a 18.30 h.
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E no posto da organización, ARTIGOS DE AGASALLO DA FESTA DESDE 1€!
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O FOTOCOL

DAS VAQUIÑAS

estará situado un ano máis no recinto feiral 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: USB, camisetas,
mandís, bolsas, pins etc.

Recinto Feiral (planta baixa), sábado 3 e domingo 4, todo o día
Ademais, na zona do festival, contaremos por segunda vez con varias

FOOD-TRUCKS

ou

Páx. 16

gastronetas nas que se servirá comida gourmet en pequenas doses, boa parte dela preparada
con queixo de Arzúa, tanto salgada como doce.
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PROGRAMACIÓN CULTURAL
ACTIVIDADES ● OBRADOIROS ● ANIMACIÓN ●●●●●●●●●●●●
Bótalle un ollo á PROGRAMACIÓN de actividades
que temos preparada para esta 43ª 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 obradoiro de cociña creativa, 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 novas relacionadas co queixo, o marketing e a saúde, que se
desenvolverán na EFA Piñeiral. Igualmente, por 6º ano, as catas comentadas con queixo da DOP
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 súa
participación activa.
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
favorezan a autorrealización persoal e social.

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





As prazas son limitadas a 10-15-20 participantes dependendo do obradoiro, e reservaranse
por orde de chamada ata encher a capacidade (tel. 981500222). Ata o 2 de marzo (de
quedaren prazas libres é posible anotarse o mesmo día no recinto feiral).
Os nen@s menores de 7 anos deberán estar acompañados por unha persoa adulta 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 2 de marzo ás 15 h.
Para as actividades na EFA Piñeiral inscríbete no 981500580 ou pineiral@pineiral.es
E toda información en info@festadoqueixo.org
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Como inscribirse ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

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

IES de Arzúa
EFA Piñeral
Colexio Atocha
CEIP de Arzúa

SEMANA PREVIA: OBRADOIROS EFA Piñeiral
Martes 27
11.30 h. Faladoiro MARKETING E QUEIXO, BOAS PRÁCTICAS
Moderado por Óscar Pérez, Secretario Xerente do CRDOP Arzúa-Ulloa
EFA Piñeiral. Entrada libre
16 h. Consellos de nutrición UN QUEIXO QUE ALIMENTA A TÚA SAÚDE
Tertulia técnica a cargo de Rosaura Leis, coordinadora de Gastroenteroloxía e Nutrición Pediátrica do
CHUS e profesora da USC
EFA Piñeiral. Entrada libre
Mércores 28 e xoves 1
15 - 17 h. Obradoiro FOTOQUEIXO sobre fotografía de queixo para RRSS e e-commerce
Taller de fotografías de queixo que e-namoren. Impartido por Magaga Foto.
EFA Piñeiral. Alumnado e profesionais. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 26 de febreiro.
Plazas limitadas
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Rúa Santa María, s/n, 15810 Arzúa

43ª FESTA DO QUEIXO | ARZÚA, 2 - 3 - 4 marzo 2018
festadoqueixo.org

facebook.com/festadoqueixo

twitter.com/festaqueixo

youtube.com/festadoqueixo

INAGURACIÓN e PREGÓN: sábado 3
PREGOEIRO: Tonhito de Poi - Sábado 3 de marzo, 12 h. Campo da feira

Antón Axeitos Ares, máis coñecido como Tonhito de Poi, nado en Poi - Castiñeiras (Ribeira) en 1969,
é un artista polifacético galego. Traballou no mar como patrón de barco durante cinco anos, ata
que se dedicou á música. Así comezou con Heredeiros da Crus, un grupo irreverente que fixo do
rock da costa un himno para unha xeración. Despois de doce anos de concertos e oito discos
crea un novo grupo musical xunto a músicos portugueses, A Banda de Poi, coa que sacou o disco
Mor.
Emprendeu un novo proxecto musical chamado Rasa Loba co que saca o disco Instinto.
Posteriormente saca un disco en solitario chamado O Soro da verdade e publica un diario da súa
primeira viaxe á selva amazónica chamado Viaxe cósmico á Amazonía.
Tamén se dedicou paralelamente a outros ámbitos do espectáculo como a televisión. Como
actor, foi o encargado de encarnar a Xan Rei na serie Rías Baixas. Tamén participou no programa
Con perdón, e foi guionista de Súper Martes, Tardes con Ana, Pequeno Hotel, Galicia Expres, Rías
Baixas, Tequele Tequele, Entre Familias anda o xogo, Máis Retranca, Os Tonechos e Land Rober na
TVG.

Páx. 19

Ten o seu espazo na Radio Galega, O Poigrama, en Galicia por diante, e segue en activo co grupo
de rock Heredeiros da Crus, que no 2017 celebraron os seus 25 anos. Na TVG participou durante 5
tempadas con Ana Kiro no programa Tardes con Ana, onde foi colaborador, guionista e
subdirector, ademais doutras intervencións xuntos en Luar.
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BUSTO HOMENAXE A ANA KIRO
Ao remate do pregón terá lugar a inauguración do busto en bronce de Ana Kiro,
no parque a carón do campo da feira.

O busto está modelado en arxila, a partir de fotos e vídeos de actuacións da artista, nun tamaño
maior do natural. Logo do modelado realizase un molde perdido en escaiola, para despois fundilo
en bronce coa técnica da cera perdida.

O autor: CAMILO SEIRA
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Naceu en Padrón o 8 de decembro de 1974. Desde moi novo manifestou o seu interese pola
pintura e a escultura. Graduado en Artes Aplicadas na especialidade de Técnicas de Volume pola
Escola de Artes Mestre Mateo de Santiago de Compostela en 1998 e licenciado en Belas Artes
pola Facultade de Belas Artes de Pontevedra en 2006, exerceu durante dous anos como profesor
de escultura na escola de canteiros de Poio-Pontevedra.
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EXPO concurso de carteis
Concurso de carteis 43ª Festa do Queixo
Capela da Madanela
Sábado 3 e domingo 4 de marzo, de 11 a 13 h. e de 16 a 18 h.
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Na capela da Madanela estarán expostos todos
os carteis presentados a concurso esta 43ª
edición. Son 44 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 EMOTICONOS
Elaborar os seus propios emojis con deseños personalizados
relacionados coa Festa do Queixo. As creación poderanas
levar para a casa como recordo do obradoiro e do evento.

VENRES 2 MARZO. 6 a 12 anos
16:30 - 17:30 h. Recinto feiral. 1º andar, aula 4
Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas

Obradoiro de EXPRESIÓN E TEATRO
O xogo será o noso punto de partida para explorar as
distintas canles expresivas e de comunicación: teatro,
expresión corporal, xogos... Os exercicios teatrais de
expresión corporal son unha ferramenta moi sólida
que favorece o desenvolvemento persoal e creativo dos
nenos e estimula os sentidos utilizando o corpo como medio
de expresión.

VENRES 2 MARZO. 12 a 16 anos
17.30 - 19 h. Recinto feiral. 1º andar, aula 3.
Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas

Obradoiro de KARAOKE
Cantar sempre é unha actividade divertida e liberadora,
pero a miúdo a vergoña cohíbenos. A través de xogos que
fomenten a deshinibición, perdémoslle o medo ao público
para desfrutar da música como auténticas estrelas da
canción.

SÁBADO 3 MARZO.12 a 16 anos
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11 - 12 h. Recinto feiral. 1º andar, aula 3
Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
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Obradoiro MONICREQUES CULLER DE PAU
Elaboraremos os nosos propios monicreques utilizando
culleres de pau con deseños personalizados coa Festa do
Queixo. As creacións poderanas levar para a casa como
recordo do obradoiro e do evento.

SÁBADO 3 MARZO. 6 a 12 anos
11 - 12.30 h. Recinto feiral. 1º andar, aula 3
Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas

Obradoiro COREOGRÁFICO
Bailar non só sube o ánimo, tamén favorece a
coordinación, fortalece a musculatura, potencia a
concentración e, ademais, é moi divertido. O baile é un bo
método para vencer a timidez e a vergoña, xa que permite
desinhibirse e liberar tensións, fomenta a confianza nun
mesmo e eleva a autoestima. Farémolo dende o punto de
partida dunha canción actual que os nenos e as nenas
coñezan.

SÁBADO 3 MARZO. 12 a 16 anos
16.30 - 18 h. Recinto feiral. 1º andar, aula 3.
Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas

Obradoiro INFANTIL DE COCIÑA
"Un universo das criaturas de Queixo", facendo
superheroes, monstruíños e modelados con queixo
SÁBADO 3 MARZO. 7 a 11 anos
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16 - 17.30 h. EFA Piñeiral. Inscrición no 981500580 ou
pineiral@pineiral.es ata o 2 de marzo. (9€, inclúe agasallo
do mandil e gorro de chef). 20 prazas
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Concurso elaboracións PAN & QUEIXO
Concurso xuvenil de elaboracións “Pan&Queixo”. Premios con
sabor a música!

SÁBADO 3 MARZO. 12 a 18 anos
16 - 18 h. EFA Piñeiral.
Inscrición 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 1 de marzo.
Prazas limitadas.

Obradoiro CREACONTOS
Desenvolveremos a imaxinación inventando contos con
cada un dos nosos participantes como protagonistas. Tod@s
os nenos participarán da construción e narración das
historias. Como recordo, gravarase cada conto e cada
neno poderá escoitalo na súa casa sempre que queira.

DOMINGO 4 MARZO. 4 a 6 anos
11 - 12 h. Recinto feiral. 1º andar, aula 4
Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas

Obradoiro RECICLAXE CREATIVA
Manualidades para crear divertidos e creativos accesorios
'de festa' con material como cartolinas, gomaeva, pintura…
Sombreiros, bigotes, lentes ou gravatas, serviranlles despois
para xogar e tomar fotos animadas e coloridas.

DOMINGO 4 MARZO. 6 a 12 anos
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11 - 12.30 h. Recinto feiral. 1º andar, aula 3.
Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
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MASTERCLASS PIÑEIRAL COCIÑA CREATIVA

DOMINGO 4 MARZO. A partir de 15 anos
16 h -17.30 h. Cociña Recinto feiral, 1º andar.
Impartida polo alumnado e profesorado da EFA
Piñeiral de Arzúa.
“Doces e salgados con Queixo”. Inscrición 981500222
ata o 2 de marzo (9€, inclúe agasallo do mandil e
gorro de chef). 15 prazas.

Na cociña do recinto feiral Terra do Queixo

Páx. 25

Rúa Santa María, s/n, 15810 Arzúa
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QUEIXEANDO por #ARZÚA
Festa e música nas rúas e prazas

Ao longo da mañá do sábado 3, 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 3, máis festa polo recinto

feiral, rúas e prazas de Arzúa con KILOMBEROS DE

MONTE ALTO
Ver programa páx. 39-40-41

… e o domingo 4 a festa e a música continúan
cos SANTIAGUIÑOS DE BOIMORTO e a

CHARANGA MEKANICA
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Ver programa páx. 39-40-41
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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 seguímolo facéndo.

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 queixearon, 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
(2015), The Gift, DJ Floro, Kepa Junquera, Troy, Nach, Miguel Capello, Diego RJ, M-Clan, Fuel
Fandango, Ale Acosta DJ…
E o mellor do panorama musical galego:
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Lamatumbá, Carlos Núnez, Treixadura, Leilía, Dios Ke Te Crew, Xochilmica, Milladoiro (2006),
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, Mercedes Peón, Milladoiro
(2017)…
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O CONCURSO ‘QUEIXO MAQUETÓN’
A BANDA MADRILEÑA NO CRAFTS GAÑOU O 10º CONCURSO ‘QUEIXO
MAQUETÓN’ ENTRE 70 BANDAS PARTICIPANTES DE TODA ESPAÑA
O trío madrileño actuará o sábado 3 de marzo ás 21.30 h. dentro da 43ª Festa do Queixo, e levarán
como PREMIO 1.000€ + 300€ en concepto de desprazamento e estancia. O concurso abría o prazo
de inscrición o pasado 15 de novembro e pechouse o 15 de xaneiro.

O xurado estivo composto por: José Ramón Bernárdez, responsable do Concurso, Ricardo Alonso
de Estudio 3 da Radio Galega, o grupo Delbosque gañadores da 9ª Edición, e a artista arzuá
Aldara Gómez. O luns 15 de xaneiro determinaron despois dunha longa deliberación que esta
banda madrileña fora finalmente a gañadora do X aniversario do concurso.
No Crafts fórmase no verán de 2015, e con só dous anos de actividade conseguiron chamar a
atención de prensa e medios tanto nacionais como internacionais. Crean unha mestura de garaxe
e rock alternativo cun toque post punk fresco e moi persoal. O grupo formado por Carlos Núñez á
voz e a guitarra, Angel Hontecillas ao baixo, sintetizador e coros e Celia Juárez á voz e batería
veñen tamén de gañar en maio a primeira edición do concurso de bandas emerxentes do festival
Anfirock-Isla Cristina de Sevilla tras impoñerse na final a Telephants e Error 6.
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+info: https://nocrafts.bandcamp.com/album/no-arts-no-crafts
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FINALISTAS | CONCURSO ‘QUEIXO MAQUETÓN’ 2018| 15/01/18


NO CRAFTS
https://nocrafts.bandcamp.com/album/no-arts-no-crafts



BLUSA
https://blusa.bandcamp.com/



GARRAFUNK
https://garrafunk.bandcamp.com/



FOREST AND DOVE
https://forestanddove.bandcamp.com/releases



HARAKIRI
https://harakiribanda.bandcamp.com/album/un-d-a-m-s-ep



CRAZY MAMA
https://crazymama.bandcamp.com/



CINTA ADHESIVA
https://cintaadhesiva.bandcamp.com/



RUSTY RIVER
https://rustyriver.bandcamp.com/



GALLOS
https://open.spotify.com/artist/2EdJujtXqFculpZVcdBsVU



LEMON JUICE
https://lemonjuicefreshband.bandcamp.com/album/red-ep



MUSEL
https://musel.bandcamp.com/album/rabu-a
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GRAZAS A TOD@S!
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O FESTIVAL ‘PEQUEQUEIXO’, 2ª edición
O ESPAZO DO FESTIVAL PARA OS MÁIS PEQUES!
Praza de Galiza -En caso de choiva capela da MadanelaUXÍA LAMBONA E A BANDA MOLONA

●

SÁBADO 3 MARZO ● 18 h.

Os clásicos populares galegos cun toque particular, desde A Carolina rapeada ata O Jato rockeiro
pasando por outros moitos temas tradicionais, cheo de bailes, xogos, coreografías e sorpresas!

PAKOLAS EN CONCERTO ● DOMINGO 4 MARZO ● 12 h.
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Cancións para rockear, para soñar, para non parar de mover o esqueleto e, sobre todo, para
aprender. Historias fantásticas nas que os animais serán os protagonistas: Baldomero o mero,
Xabarín con bombín, Furafollas, A Quenlla madrugadora etc.
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PROGRAMA FESTIVAL 2018
O Festival do Queixo 2018 confirma os concertos de ILEGALES, SIDONIE, DAVID VAN

BYLEN & JUAN REICH DJ, BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA, ROSA CEDRÓN E SONDESEU.
Todos os concertos serán DE BALDE terán lugar no campo da feira de Arzúa. Por segundo
ano consecutivo instalarase unha CARPA para desfrutar e queixear a cuberto ;)

O SÁBADO 3 DE MARZO
Abrirase o festival co concerto da banda madrileña NO CRAFTS, gañadores da 10ª edición do
concurso Queixo Maquetón (21:30 h.) A continuación, un dos concertos máis agardados, o de
ILEGALES (22:30 h.), que chega con novo disco, seguidos de SIDONIE, de 20º aniversario (00:20 h.)
e para finalizar a sesión de DAVID VAN BYLEN & JUAN REICH DJ (02 h.).

O DOMINGO 4 DE MARZO
Gozaremos por terceiro ano consecutivo da xa instaurada Sesión Vermú, a cargo da BANDA DE
MÚSICA DE ARZÚA (12.30 h.). E pola tarde, os concertos de ROSA CEDRÓN (18 h.) e SONDESEU
(19:30 h.), que pechará a 43ª edición da Festa do Queixo.
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A continuación máis info polo miúdo de todos os artistas que virán queixear esta edición 2018 
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● ILEGALES
SABADO 3 MARZO ● 22.30 h

Ilegales é un dos grupos máis importantes na historia do rock español. Desde os anos 80 levan
repartindo rock a ambas beiras do Atlántico, chegando a conseguir en 2010 un disco de
diamante polas vendas acumuladas de toda a súa discografía.
En xuño de 2017 edítase o documental Mi vida entre las hormigas, que repasa a historia da banda
e alcanza un enorme éxito de crítica e público, o que os levou ao nº1 de vendas na lista española
de DVD musicais, onde se mantén no Top 10 durante 21 semanas consecutivas.
O documental coloca ao grupo nunha posición inmellorable para afrontar novas aventuras. En
2018 inicia unha serie de concertos ;) A súa actuación no Festival será unha das enmarcadas
nunha pequena serie de concertos que o grupo realizará no 2018 en formato eléctrico, e cuxo
repertorio estará baseado nos seus grandes éxitos.
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● ilegalesrock.com
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● SIDONIE
SABADO 3 MARZO ● 00.20 h

Pop, rock psicodélico e rock alternativo de Barcelona fundado en 1997. Os seus compoñentes
son: Marc Ros (cantante, guitarra e baixo), Jesús Senra (segundas voces, baixo, sitar, guitarras
eléctrica e acústica) e Axel Pi (batería, táboas e bongos).
O seu novo disco, El peor grupo del mundo, chegou en forma de declaración de amor ao pop
do noso país e está repleto de cancións que destilan melodías, riqueza instrumental, harmonías
vocais e refráns. Tras o éxito cultivado, posicionáronse como unha das bandas máis importantes
do país no que a indie se refire. En 2018 realizan un 20º ANIVERSARIO moi especial onde repasarán
a súa longa carreira e brindarán momentos únicos a todos eses seguidores que se contan por
miles e acompañan á banda alá onde estean. Sidonie ten a virtude de converter todos e cada
un dos seus concertos nunha festa. A diversión está asegurada tanto se es fan coma se é a
primeira vez que os escoitas, e seguramente desde ese momento, non será a última. O concerto
no Festival do Queixo será en formato eléctrico.
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● sidonie.net
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●

DAVID VAN BYLEN & JUAN REICH DJ

SABADO 3 MARZO ● 02 h

Unha formación exclusiva e creada especificamente para o Festival do Queixo, estes dous
magníficos DJ únense para ofrecer unha sesión única chea de enerxía e bo ambiente, que
seguro acelerará as pulsacións do público. Temas rompepistas, remixes e mesturas para non
parar de bailar sacudirán a pista de baile a golpe de éxitos para corear.
David Van Bylen é compositor e produtor musical, remesturador, DJ, músico multiinstrumentista,
cantante de Esterotypo, e leva as súas remesturas a case todos os clubs do país. Ecléctico e
prolífico, os seus remixes xa se converteron en imprescindibles nas maletas de moitos DJ.
Destacan ademais as súas colaboracións e producións xunto a recoñecidos artistas como Carlos
Jean, Angy, Amaia Montero, Abraham Mateo, Barrio Sur, ou o mismísimo Raphael.
Juan Reich é un DJ todoterreo influenciado polo funk, o hip-hop e sobre todo polo rock, que
conta xa cunha longa traxectoria musical nas cabinas galegas. Compartir cartel con artistas tan
dispares como Amable Dj, Chimo Bayo, Los Chicos del Maíz, Status Quo, Calle 13, Los Enemigos
ou The Gift serve para certificar que é capaz de adaptarse a todo tipo de público.
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● facebook.com/davidvanbylenofficial
● facebook.com/juan.reich.5
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● BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA
DOMINGO 4 MARZO SESIÓN VERMÚ ● 12.30 h

A Banda de Música de Arzúa conta cunha extensa traxectoria. Os seus inicios remóntanse ao s.
XIX. Durante todos estes anos a agrupación pasou por moitas formacións e nomes, e 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.
Para esta ocasión prepara un repertorio especial. Interpretarán temas de Ana Kiro na sesión
vermú do Festival do Queixo.
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● Facebook Banda de Música de Arzúa
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● ROSA CEDRÓN
DOMINGO 4 MARZO ● 18 h

Icona feminina da música galega, a ex-cantante de Luar na Lubre é buque insignia da
modernidade na tradición do folk. Versátil, expresiva, elegante e dotada dunha beleza plástica
única, conquistou os escenarios internacionais participando incluso nun proxecto de Mike Olfield
ao longo das capitais mundiais da cultura.
Tras a publicación de Entre dous mares, regresa con Nada que perder. Experimenta cos límites
da world music sen clichés nin estereotipos, logrando un disco cheo de luz onde as propias
composicións son a mellor mostra da atmosfera que só Rosa Cedrón pode chegar a crear. A
música como linguaxe universal expresado en diferentes idiomas, reflexo do legado
enriquecedor do seu paso polo mundo: galego, inglés, español e francés teñen cabida en Nada
que perder. Parte fundamental deste proxecto é a reconciliación co instrumento que a situou na
órbita musical, o cello. Rosa soubo integralo con éxito nun disco que abarca un sen fin de estilos
musicais coa particular homenaxe nunha portada onde se expón ao xuízo do seu público máis
fiel. A súa actuación será en formato acústico, de piano máis voz.
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● rosacedron.com
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● SONDESEU
DOMINGO 4 MARZO ● 19.30 h

Formada por máis de 50 compoñentes, está considerada como a primeira orquestra folk de
Galicia. Arpas, canto, corda pulsada, frautas de madeira, gaitas, percusión, requintas, violíns e
zanfonas, Sondeseu lidera o proxecto ENFO (European Network of Folk Orchestras), promovendo
a creación en Europa.
Presentarán Beiralúa, o novo traballo fonográfico que invita á danza colectiva, á colaboración
de artistas e compositores na elaboración dun repertorio variado que recolle diversos enfoques.
Ademais dos compositores e colaboradores habituais -Anxo Pintos, Xaquín Xesteira, Rodrigo
Romaní ou Xosé Liz- atoparemos obras creadas para a orquestra por nomes como Xosé Lois
Romero, Pedro Lamas ou Quico Comesaña, xunto coa presenza de invitados como Susana
Seivane, Orfeón Treixadura ou Rosa Cedrón. Dun xeito especial, Beiralúa recolle unha obra
particularmente creada por Anxo Pintos para a candidatura das Illas Cíes a Patrimonio da
Humanidade chamada San Martiño. Esta actuación no Festival do Queixo será coa formación
ao completo.
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● Facebook Sondeseu
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PROGRAMA-RESUMO 43ª EDICIÓN
PROGRAMACIÓN PREVIA 27 FEBREIRO - 1 MARZO
CATAS COMENTADAS DE QUEIXO DA DOP ARZÚA-ULLOA
Nos centros de ensino de Arzúa. Impartidas polo Consello Regulador DOP Arzúa-Ulloa
Martes 27
11.30 h. Faladoiro MARKETING E QUEIXO, BOAS PRÁCTICAS
Moderado por Óscar Pérez, Secretario Xerente do CRDOP Arzúa-Ulloa
EFA Piñeiral. Entrada libre.
16 h. Consellos de nutrición UN QUEIXO QUE ALIMENTA A TÚA SAÚDE
Tertulia técnica a cargo de Rosaura Leis, coordinadora de Gastroenteroloxía e Nutrición Pediátrica do
CHUS, e profesora da USC.
EFA Piñeiral. Entrada libre
Mércores 28 e xoves 1
15 - 17 h. Obradoiro FOTOQUEIXO sobre fotografía de queixo para RRSS e e-commerce
Taller de fotografías de queixo que e-namoren. Impartido por Magaga Foto.
EFA Piñeiral. Alumnado e profesionais. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 26 de febreiro.
Plazas limitadas

VENRES 2 MARZO
17.30 - 18:30 h. Obradoiro de EMOTICONOS
Recinto feiral. 1º andar, aula 4. 6-12 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
17.30 - 19 h. Obradoiro de EXPRESIÓN E TEATRO
Recinto feiral. 1º andar, aula 3. 12-16 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
18 - 23 h. 12º Concurso de TAPAS E PETISCOS ‘Festa do Queixo’
Nos establecementos de hostalaría de Arzúa
Organizado polo do CRDOP Arzúa-Ulloa e a Asociación de Hostaleiros de Arzúa

SÁBADO 3 MARZO
11 h. APERTURA DE PORTAS RECINTO FEIRAL ‘TERRA DO QUEIXO’
QUEIXEAMOS? Retrátate muxindo cun sorriso no FOTOCOL!
Todo o día. Recinto feiral
FOOD TRUCKS. Campo da feira
Todo o día

EXPOSICIÓN CONCURSO DE CARTEIS 43ª EDICIÓN
Páx. 39

Capela da Madanela. De 11 a 13 h e de 16 a 18 h. Domingo de 11 a 13 h.
11 h. Grupo de música tradicional O BRINGUELO
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza
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11 - 12 h. Obradoiro de KARAOKE
Recinto feiral. 1º andar, aula 4. 12-16 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
11 - 12.30 h. Obradoiro de MONICREQUES DE CULLER DE PAU
Recinto feiral. 1º andar, aula 3. 6-12 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas

12 h. INAUGURACIÓN OFICIAL e PREGÓN Campo da feira
Entrega de Premios Concurso de Carteis, 12º Concurso de Tapas e Petiscos ‘Festa do Queixo’ e Arzuán do
Ano 2017.
Inauguración oficial e pregón: TONHITO DE POI
Antón Axeitos Ares é un artista polifacético galego. Foi patrón de barco ata que se dedicou á música. Así
comezou con Heredeiros da Crus, un grupo irreverente que fixo do rock da costa un himno para toda unha
xeración. Ten o seu espazo na Radio Galega, O Poigrama, en Galicia por diante. Guionista e subdirector en
Tardes con Ana.
Presentación do busto HOMENAXE A ANA KIRO
Campo da feira
16.30 - 18 h. Obradoiro COREOGRÁFICO
Recinto feiral. 1º andar, aula 3. 12-16 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
16 - 17.30 h. Obradoiro infantil de cociña UN UNIVERSO DE CRIATURAS DE QUEIXO
EFA Piñeiral. 7-11 anos. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 2 de marzo. (9€, inclúe
agasallo do mandil e gorro de chef). 20 prazas
16 - 18 h. Concurso xuvenil de elaboracións PAN&QUEIXO
EFA Piñeiral. 12-18 anos. Inscrición 981500580 ou pineiral@pineiral.es ata o 1 de marzo. Prazas limitadas.
Premios con sabor a música!
18 h. Animación de rúa a cargo dos KILOMBEROS DE MONTE ALTO
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza

18 h. 2º FESTIVAL ‘PEQUEQUEIXO’ Praza de Galiza (en caso de choiva capela da Madanela)
UXÍA LAMBONA E A BANDA MOLONA | 18 h.
Os clásicos populares galegos cun toque particular, desde A Carolina rapeada ata O Jato rockeiro
pasando por outros moitos temas tradicionais, cheo de bailes, xogos, coreografías e sorpresas!
20.30 h. PECHE RECINTO FEIRAL

21.30 h. FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
NO CRAFTS | 21.30 h.
O trío madrileño foi o gañador do 10º concurso Queixo Maquetón entre 70 bandas. Unha mestura de garaxe e
rock alternativo cun toque post punk fresco e moi persoal.

SIDONIE | 00.20 h.
O seu novo disco, El peor grupo del mundo, chegou en forma de declaración de amor ao pop. Tras o éxito
cultivado, posiciónanse como unha das bandas indie máis importantes do país. Teñen a virtude de
converter os seus concertos nunha festa. En 2018 realizan un 20º ANIVERSARIO moi especial onde repasarán
a súa longa carreira.
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ILEGALES | 22.30 h.
Un dos grupos máis importantes na historia do rock español. Desde os anos 80 levan repartindo rock a ambas
beiras do Atlántico. O documental Mi vida entre las hormigas, que repasa a historia da banda e alcanza
un enorme éxito de crítica e público, levounos ao número 1 de vendas.

DAVID VAN BYLEN & JUAN REICH DJ | 02 h.
Unha formación exclusiva e creada especificamente para o Festival do Queixo, estes dous magníficos DJ
únense para ofrecer unha sesión única chea de enerxía e bo ambiente que seguro acelerará as pulsacións
do público. Temas rompepistas, remixes e mesturas para non parar de bailar sacudirán a pista de baile a
golpe de éxitos para corear.

DOMINGO 4 MARZO
10 h. APERTURA RECINTO FEIRAL ‘TERRA DO QUEIXO’
QUEIXEAMOS? Retrátate muxindo cun sorriso no fotocol!
Recinto feiral. Todo o día. Único requisito: o teu mellor sorriso! 
11 - 12 h. Obradoiro CREACONTOS
Recinto feiral. 1º andar, aula 4. 4-6 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
11 - 12.30 h. Obradoiro de RECICLAXE CREATIVA
Recinto feiral. 1º andar, aula 3. 6-12 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo. 10 prazas
11.30 h. Grupo de gaitas OS SANTIAGUIÑOS DE BOIMORTO
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza
11.30 h. Animación de rúa coa CHARANGA MEKANIKA
Recinto feiral, rúas e praza de Galiza

12 h. 2º FESTIVAL ‘PEQUEQEIXO’ Praza de Galiza (en caso de choiva capela da Madanela)
PAKOLAS EN CONCERTO
Cancións para rockear, para soñar, para non parar de mover o esqueleto e, sobre todo, para aprender.
Historias fantásticas nas que os animais serán os protagonistas: Baldomero o mero, Xabarín con bombín,
Furafollas, A Quenlla madrugadora etc.

12.30 h. SESIÓN VERMÚ FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
BANDA DE MÚSICA DE ARZÚA
16 - 17.30 h. MASTERCLASS PIÑEIRAL de COCIÑA CREATIVA
Cociña Recinto feiral. 1º andar. Doces e salgados con Queixo
A partir de 15 anos. Inscrición 981500222 ata o 2 de marzo (9€, inclúe agasallo do mandil e gorro de chef).
15 prazas.

18 h. FESTIVAL DO QUEIXO Campo da feira
ROSA CEDRÓN | 18 h.
Icona feminina da música galega, a ex-cantante de Luar na Lubre é buque insignia da modernidade na
tradición do folk. Versátil, expresiva, elegante e dotada dunha beleza plástica única, conquistou os
escenarios internacionais participando incluso nun proxecto de Mike Olfield ao longo das capitais mundiais
da cultura. Tras a publicación de Entre dous mares, regresa con Nada que perder.
SONDESEU | 19.30 h.
Formada por máis de 50 compoñentes, está considerada como a primeira orquestra folk de Galicia. Arpas,
canto, corda pulsada, frautas de madeira, gaitas, percusión, requintas, violíns e zanfonas, Sondeseu lidera
o proxecto ENFO (European Network of Folk Orchestras), promovendo a creación en Europa. O seu novo
traballo discográfico, Beiralúa, invita á danza colectiva.
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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
Moitas das diferentes actividades e obradoiros son de balde, e outras a prezo moi
reducido. Podes apuntarte ata o 2 de marzo (dependendo da actividade) 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 Padre Pardo, 33 1º andar (a carón de Radio Arzúa e a Biblioteca Municipal) - 15180 Arzúa

Tamén nas da EFA Piñeiral. Inscrición no 981500580 ou pineiral@pineiral.es (mira as datas
e prazas límite de cada obradoiro)
E podes informarte de todo en info@festadoqueixo.org

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.

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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+ info
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O 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 na noso web os 365 días,
24/h ao ano. Recibe unha media de 60.000
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, con históricos de
pregoeiros, carteis, festival etc. A web recibe
unha media de 60.000 visitas anuais.

facebook
Aquí xuntámonos máis de 5.000 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, xa somos máis de 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 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

Organiza

Colaboran

Cofinanciado por

Coordina

