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A OV430 inicia este sábado o seu Ciclo de Outono 

en Vigo 

• A OV430 presenta o seu Ciclo de Outono 2021, composto de catro concertos  

• O primeiro deles, “A percusión arredor do mundo”, terá lugar este sábado 

co marimbista Conrado Moya como artista invitado 

• A entrada será gratuíta mediante reserva, que pode formalizarse en 

reservas@vigo430.com  ata completar aforo 

• Grazas á colaboración establecida con Tolemias, os concertos poderán 

seguirse en streaming 

Tras a situación sanitaria vivida nos últimos meses e o impacto que esta tivo sobre o 

mundo da cultura, a Orquestra Vigo 430 pretende recuperar sensacións co seu Ciclo de 

Outono 2021. O mesmo, posible grazas ao apoio da Concellería de Cultura do Concello de 

Vigo, desenvolverase ata o próximo mes de decembro e estará composto por un total de 

catro concertos que darán comezo esta mesma semana. 

Será o este sábado 18 de setembro, no Auditorio Municipal do Concello (20:00h). A 

orquestra presentará “A percusión arredor do mundo” no que o Ensemble Vigo 430, nesta 

ocasión formado os percusionistas David Rodríguez, Pablo Soto e Héctor Varela, contará 

como artista convidado co marimbista Conrado Moya. 

A entrada ao concerto será gratuíta, pero será necesaria reserva. A mesma poderá 

formalizarse en reservas@vigo430.com, ata completar aforo. Para quen non poida facerse 

cunha entrada ou achegarse ao concerto, a OV430 estableceu un acordo de colaboración 

coa plataforma ‘Tolemias’, e os concertos poderán seguirse en streaming. 

O Ciclo de Outono continuará o próximo mes de outubro, con “As catro estacións segundo 

Piazzolla”. O concerto será o día 24 no Auditorio Martín Códax, e estará dedicado ao 

compositor arxentino no centenario do seu nacemento. Nesta cita, a orquestra contará 

como violin solista con Raquel Areal, ademais de con a dirección musical de Roc Fargas. O 

13 de novembro chegará outra colorista proposta do Ensemble Vigo 430 titulada “Contos 

de fadas”, coa violista exipcia Sindy Mohamed, que actuará xunto con diferentes 
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formacións camerísticas (Auditorio Martín Códax, 20:00h). Por último, o ciclo cerrarase o 

15 de decembro cun concerto moi especial, tanto polo seu contido como pola súa 

dedicatoria, a Ana Novoa, quen foi xerente da orquestra durante máis de dez anos nos que 

o proxecto orquestral da Vigo 430 experimentou, grazas ao seu incansable traballo, un 

crecemento exponencial. Neste espectacular último concerto do ciclo interpretarase a obra 

de Cuchus Pimentel “Almudaina”, interpretada polo propio compositor e guitarrista xunto 

a Jorge Castañeda, ademais dunha selección de soadas bandas sonoras de John Williams e 

Ennio Morricone. Todo iso estará baixo a batuta da directora asociada da orquestra Isabel 

Rubio (Auditorio Municipal do Concello ás 20:00 h). 

Paralelamente aos concertos, a orquestra continuará coas súas actividades divulgativas 

para os mozos, ofrecendo ensaios abertos aos alumnos do instituto República Oriental de 

Uruguai. Unha experiencia piloto que se desenvolveu de maneira exitosa durante o pasado 

mes de maio e que, dada a súa boa acollida, terá continuación durante a presente tempada. 
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