


| Foro Diálogo intercultural 
e Desenvolvemento cultural 
sostible |
Galician Connection. Xornadas Internacionais de Músicas do Mundo.
Mércores 11 abril, 17:00 horas. Biblioteca de Galicia

Modera:
Cristina Pato

Participan:
John X. Fernández, Produtor da APAP Conference de Nova York.
Joan A. Cararach, Director do Festival Internacional de Jazz de Barcelona.
Sandeep Das, Director do Hum Ensemble da India.
Antón Martínez, Director do Festival Son de Cuba.

O programa de Galician Connection. Xornadas Internacionais de Músicas do Mundo, 
que se celebran do 11 ao 13 de abril na Cidade da Cultura de Galicia, abrangue unha 
experiencia formativa dirixida especialmente a músicos e estudantes, un concerto 
exclusivo con sete figuras da world music -Paquito D’Rivera, Sandeep Das, Wu Tong, 
Guadi Galego, Emilio Solla, Anxo Pintos e Josep Vicent- e un foro dirixido a xestores, 
programadores e técnicos culturais de Galicia, que terá lugar o mércores 11 de abril.

| Que é o Foro? |
Moderado pola directora artística de Galician Connection, Cristina Pato, este foro 
pretende aportar claves sobre modelos de programación musical que funcionan 
con éxito en diferentes partes do mundo a través de catro responsables de festivais 
de world music cuxa aposta artística destaca pola calidade, estabilidade e prestixio.

| a Quen vai DirixiDo? |
Aberto ao público xeral, está especialmente dirixido a programadores, xestores e 
técnicos culturais e todas aquelas persoas interesadas no desenvolvemento do sec-
tor musical. 

| cales son os obxectivos? |
Abordar a música como factor de desenvolvemento económico e social, analizar 
os condicionantes e claves á hora de elaborar programacións musicais cun grande 
valor engadido para artistas e públicos e estudar  estratexias de posicionamento 
internacional das diferentes músicas do mundo, con especial dedicación á música 
feita en Galicia.  



| Quen son os conviDaDos? |
Os catro convidados son responsables de proxectos de relevancia internacional 
pola súa concepción, solidez e grao de internacionalización. World music, jazz, 
música clásica, etc, conéctanse nestas iniciativas diversas pero cun denominador 
común: a súa capacidade de rachar fronteiras xeográficas e musicais.

John X. Fernández é produtor da APAP (The Association of Performing Arts Pre-
senters ) Conference de Nova York. Esta feira das artes escénicas é, xunto a Womex, 
unha das máis importantes do mundo. Fernández exerce de manager e produtor ex-
perto en grandes eventos culturais. Traballou para espazos tan emblemáticos como 
o Carnegie Hall, Metropolitan Opera, Jazz at Lincoln Center e Aga Khan Founda-
tion, entre outros.

Joan A. Cararach dirixe o Festival Internacional de Jazz de Barcelona desde 
2003, un dos máis prestixiosos eventos jazzísticos de Europa con máis de cuarenta 
anos de andaina. Xornalista e músico, Joan A. Cararach destaca ademais por es-
tablecer redes colaborativas que introduciron o jazz catalán na escena musical de 
Nova York, formulando por vez primeira en 2009 a clausura do Festival Interna-
cional de Jazz de Barcelona na cidade estadounidense.

Sandeep Das, mestre da táboa india, dirixe The Hum Ensemble que, ademais dun 
festival, é unha plataforma multicultural que conecta as músicas do mundo. Para o 
músico, este proxecto supón unha vía de desenvolvemento cultural no seu país de 

orixe, con especial atención ao traballo dos vellos músicos e aos procesos de apren-
dizaxe dos novos. Os obxectivos de Sandeep Das quedan reflectidos no significado 
das siglas HUM:  Harmony and Universality through the idiom of Music.

Antón Martínez  dirixe o Festival Son de Cuba que percorre anualmente as princi-
pais cidades e vilas alemás. Martínez, de orixe española, foi pioneiro na introdución 
en Europa da música procedente de América Latina. Director da axencia promoto-
ra Endirecto, mantén unha estreita relación co sector en Galicia e traballa na distri-
bución de proxectos portugueses e galegos en Alemaña e Europa Central.

| inFormación práctica |
Prezo: 10 €.
Inscrición e máis información: 
www.cidadedacultura.org ou no teléfono 881 997 565



As seguintes empresas, institucións e persoas decidiron participar e apoiar activamente a Cidade da Cultura de Galicia, demostrando o seu firme compromiso con 
Galicia e coa cultura.

Todas as empresas, institucións e persoas que conforman o Padroado da Fundación Gaiás comparten cos responsables e os xestores da Cidade da Cultura de Galicia 
a idea de apostaren decididamente pola cultura en Galicia, tanto polo seu valor como eixe de cohesión social, como pola súa capacidade para fomentar o progreso 
sostible da sociedade galega.
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