
A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento. 

 

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os 

datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito con-

fidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, 

rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da Coruña en 

Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal 

REDE CULTURAL – ESCENA AO VIVO! 
 

Anexo 1. Programa ou sipnose 

 

 

 

Denominación da Entidade 
GEMMA ROMÁN 

Clave Entidade 

 

Nome artístico 
VENTO DOLCE 

Clave Grupo 

 

Título do espectáculo 

BO LYRIC NADAL 

 
Sinopse: 
 

O recital "Bo Lyric Nadal" é unha proposta musical especialmente pensada para meternos de cheo no 

espírito do Nadal,  empregando para elo algunha das páxinas máis recoñecibles da música relixiosa desde 

o Barroco ata a época contemporánea. A través dun repertorio para voz solista con pezas de moi diferente 

carácter,  poderemos viaxar no tempo e na xeografía, desde algunha das panxoliñas máis fermosas da 

nosa lingua galega pasando por pezas de inspiración castelá, andaluza, e se nos imos un pouco máis lonxe 

chegamos a Francia, Inglaterra e... como nosa pianista é de orixe Venezolana. Porqué non cruzar o charco 

e saltar a Sudamérica?. Iso si, sen esquecer aos compositores clásicos como Haendel ou Mozart. 

  
Programa: solo piano voz y piano 

 

Diez Villancicos Españoles. Joaquin Nin   voz y piano 

Villancico Gallego 1:30” 

Villancico Castellano 1:30”  

Villancico Andaluz. 2:00” 

 

Remix: We wish you a merry christmas/Rudolph the red-nosed reindeer/ Let it snow! 2:30piano solo 

 

Cantique de Noel. A. Adam. 6:00”    voz y piano 

Blanca Navidad. Irving Berlin. 3:00”   voz y piano 

Rejoice. G.F. Haendel. (El Mesías) 4.00”   voz y piano 

---------- DESCANSO----------------------- 

Hark! The herald angels sing. Felix Mendelssohn   2:30”  piano solo 

 

Remix navideño popular: 7:00” 

 Jingle Bells 

 Los peces en el rio 

 Ya viene la vieja 

 Villancico cordobes 

 O meniño mariñeiro 
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The first Noel. Arr. William Stickles    piano solo 

 

Tun Tun Guasa Navideña 2:00”    voz y piano 

Amazing Graze (versión en gallego). J. Newton. 4:00 voz y piano 

Alleluia.  W. A. Mozart. (Exultate jubilate) 2:30”   voz y piano 

 

Bis final fora do programa: Noche de paz 3:00” voz y piano 
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