
Lugo Cultural está formado pola USC, Concello de Lugo, Vicepresidencia Primeira da 
Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Fundación Caixa Galicia xestionado pola 
Vicerreitoría de Cultura da USC.

Perante o ano ofrecen diversas actividades:
Músicas a carón da Mosqueira:
Primeiros luns de mes. Música clásica. 
Próximo concerto 10 de xuño no Círculo das Artes. Orquestra de Cámara Galega
Lubicán:
Cuartos xoves de mes. Música de grupos Galegos. Próximos concertos 20 de maio 
presentación do novo disco de Berrogüetto e 24 de xuño O Sonoro Maxín
Entre Lusco e Fusco:
Recuperación de espazos escénicos. 
Parque Rosalía de Castro. Xullo
Festival Internacional de Teatro Universitario:
Abril
Encontro Universitario de Danza Contemporánea:
Abril
Curso de Primavera

Anda na Banda:
Coñece a banda deseñada galega
Maratón Fotográfico do Campus:
Maio

Consulta a páxina web: www.lugocultural.es



As actividades do Grupo de Creación Musical teñen no 
mes de maio un punto álxido coa presentación en concerto 
do traballo realizado na Sección Vocal e na Sección 
Electroacústica. Desde hai tres anos esta presentación 
tomou un novo formato, primeiro co nome de Arte Son 
e desde 2009 co nome de Sons Creativos. Esta iniciativa 
parte da idea de ampliar ao intercambio universitario 
o traballo que facemos invitando a outros colectivos de 
música contemporánea a visitarnos e establecer, e a partir 
disto a posibilidade de amosar tamén o noso traballo 
noutros foros universitarios. Pero Sons Creativos non só 
quere facer posible este intercambio entre universitarios, 
senón que tamén está aberto á interactuación creativa 
con compositores e creadores do mundo da música 
contemporánea nas súas vertentes máis abertas e de 
vangardas do presente musical.

Este ano dedicamos o noso traballo a dúas personalidades 
que desde hai anos son unha unidade no mundo da 
creación, a artista Concha Jérez, profesora da Facultad 
de Bellas Artes de Salamanca e ao compositor José 
Íges quen dirixiu ata fai dous anos o programa, histórico 
no noso país, Ars Sonora de Radio Clásica, programa 
obrigado para estar ao corrente das últimas maneiras 
de facer. O noso interese era tamén traer a estes 
compositores no espazo de Sons Creativos para establecer 
unha relación máis extensa que a propia asistencia a un 
concerto, o que de por si é xa un obxectivo para nosoutros.

M. Inmaculada Cárdenas
Coordinadora de Sons Creativos

Programa > 13, 14 e 15 de maio 
Matrícula:
Do 30 de abril ao 11 de maio de 2010 na oficina de 
cultura. Pazo de Montenegro
Praciña da Universidade s/n. 27001 - Lugo

Taxas:
Comunidade universitaria > 5 euros
Xeral > 10 euros
Solicitado crédito libre configuración, para alumnos da 
Escola Universitaria de Formación de Profesorado de Lugo

13 de maio

Lugar: Praza Maior
16:00 h 
Recepción participantes e distribución
17:00 - 19:00 h 
Árbores sonoras: obras do GCMUS
19:00 - 20:00 h 
Intervención sonora do GCMUS
“Praza Maior: Espazos da Voz, 
Sons Imaxinarios”

14 de maio

Lugar: Salón de actos da Escola 
Universitaria de Formación de Profesorado
10:00 h 
Encontro con Arturo Vaquero
“Música e Espazos Virtuais” 

12:00 h 
Presentación do libro Páxinas Soltas /Pages 
Volantes de Olga Mignot-Verme (gravados)
Violeta Barrientos (poemas) e
M. Inmaculada Cárdenas (música)
Colabora > Compañía de Teatro da USC

Lugar: Salón rexio do Círculo das artes
16:00 - 20:00 h 
Ensaios abertos 
20:00 h
Concerto 
“Música e Espazos”
Interveñen > GCMUS, Cristina Palmese 
e José Luís Carles xunto aos alumnos 
participantes no monográfico de Músicas 
e espazos 2010, Grupo de Música do 
Departamento de Música (Palencia), 
Universidad de Valladolid e Efraím Díaz 

15 de maio de 2010

Lugar: Museo Provincial de Lugo
10:00 h
Mesa redonda
“Música e Espazos”
Modera > M. Inmaculada Cárdenas. 
Interveñen > José Luís Carles, 
Pilar Cabeza, Cristina Palmese, 
Mónica Álvarez e Arturo Vaquero

12:00 - 14:00 h
Intervención sonora a cargo de José Íges e 
Concha Jerez
“Fragmentos de Diario” 

Clausura

13 de maio - 26 de maio
Salón de actos da Escola Universitaria de 
Formación de Profesorado
Exposición do libro Páxinas Soltas /Pages Volantes


