
CANTO, MÚSICA, BAILE E TEATRO DOS COROS.
TOXOS E FROLES, CÁNTIGAS DA TERRA,

CORAL DE RUADA E CANTIGAS E AGARIMOS



Sede Afundación Ferrol
SALA DE EXPOSICIÓNS 2º ANDAR

Ferrol, do 9 ao 30 de maio de 2019

HORARIO

Luns a sábados: 11:00 a 14:00h e 17:00 a 21:00h

ITINERANCIAS

• A Coruña: 11 de decembro de 2018 ao 26 de
xaneiro de 2019

• Ferrol: 9 ao 30 de maio

• Ourense: 6 de xuño ao 7 de xullo

• Pontevedra: 21 de agosto ao 7 de setembro

• Vigo: 10 ao 29 de setembro

• Santiago de Compostela: 10 de outubro ao 30
de novembro

CANTOS E MÚSICAS DE ONTE
PARA O MAÑÁ

  
 
        
 






 
 






















 
























 















 




 











  


 


 




   
   



 












 



 


  
 






 




            
 
 







  
 





 


 

TOXOS E FROLES, Ferrol, 1914 CÁNTIGAS DA TERRA, A Coruña, 1916 CORAL DE RUADA, Ourense, 1918 CANTIGAS E AGARIMOS, Santiago, 1921




