
 



aixo a marca #DeBalde, 

o Festival das Carrilanas 

pretende facer accesible a cultura ao 

maior número de persoas posibles, com-

partindo a premisa de que “A Cultura é un  

dereito”. Un festival que mistura diversas 

linguas, estilos e idades creando unha 

programación multicultural  diversa,  

e destinado a un público familiar. 

Potenciamos o noso ben cultural 

máis prezado como é a carrilana, 

misturado coa nosa música, creando 

un vínculo entre a poboación local e 

os visitantes que asisten ao festival  

procedentes de toda Galicia ou  demais 

zonas do estado, entorno  a este singular 

vehículo que representa a cultura e 

tradición dos xogos populares galegos. 

Un encontro cultural colectivo coas mellores bandas do país, para gozar en familia da fusión do mundo carrilaneiro coa 

música.

FESTIVAL DAS CARRILANAS 
#DeBalde #EnFamilia 

Unha aposta polas bandas galegas máis 

en forma do momento. Unha mestura de 

estilos e potentes directos que convirten 

ao festival nunha mestura de xéneros que 

cubre o espectro tan diverso do público 

das carrilanas.

Un festival financiado polo Concello de 

Muros e a Deputación de A Coruña a 

través das liñas de subvencións para 

entidades sen ánimo de lucro, por 

concorrencia competitiva.  

A ADC Esteirana de Carrilanas, seguirá 

apostando por este formato #DeBalde, 

mentres nos sexa permitido.

Un festival con identidade

90% BANDAS GALEGAS ( 9/10)

80% BANDAS EMPREGAN A LINGUA 

GALEGA (8/10)

30% BANDAS LOCAIS (3/10)

40% PRESENCIA FEMININA (4/10)

B



HORARIOS

“Un 10 para o festival de música, zonas 

de acampada e concertos moi ben 

delimitadas, acceso controlado, varios 

puntos de venda para mercar tickets e 

bebida; había moita xente e resultaba 

moi doado moverse, pedir... E sobre 

todo os concertos claro. O sábado pola 

noite, armouse un auténtico festón 

con Ruxe Ruxe, Brinkadelia Troupe, os 

locales Maestro e Heredeiros da Crus. 

“Longa vida á música en directo e en 

galego!” berraron! Xa o domingo, De 

Vacas poñían a calidade musical”

Que Pasa Na Costa

Contar con Heredeiros da Crus no  

Festival das Carrilanas 2018, foi un 

reto ilusionante. Nunca antes en 

Esteiro, albergamos un concerto deste 

calibre, e resultou un tremendo éxito.

6.000 persoas saltaron e cantaron 

coa mítica banda galega cun directo 

espectacular.

“Mentres o espíritu sija vigo, tendes 

Heredeiros para rato!Graciñas a todos 

e cada un dos rapaces da ADC das 

Carrilanas Esteiro, por facer posible 

todo o jrande que aconteceu dentro”

Heredeiros da Crus

“Un 10 para as Carrilanas de Esteiro”

Toda a información que precisas saber para gozar do 

Festival das Carrilanas dun xeito cívico e responsable

INFORMACIÓN 
IMPORTANTE VENRES 19 XULLO

 (Escenario Mahou)   

 22:15 h Apertura de portas 

 22:45 h Comezo do festival

 1. LISDEXIA

 2. NOVEDADES CARMINHA

 3. TERBUTALINA

 4. MONOULIOUS DOP

SÁBADO 20 XULLO 
 13:30 h (Escenario Vegalsa-Eroski)

 1. BLUES DO PAÍS + Sindicato da Verbena

 

 (Escenario Mahou)

 22:15 h Apertura de portas

 22:45 h Comezo do festival

 1. XABIER DÍAZ & Adufeiras de 

 Salitre

 2. ITACA BAND

 3. DAKIDARRÍA 

 4. NAO

DOMINGO 21 XULLO 

 13:30 h  (Escenario Vegalsa-Eroski)

 1. DE VACAS

A organización do festival, recomenda acudir con 

tempo ao recinto para evitar colas nos acesos e nos 

puntos de venda ubicados en todo o espazo.

-AFORO LIMITADO

-SEGURIDADE PRIVADA

-CONTROL DE ACCESO

-NON SE PERMITE O ACCESO 

CON BEBIDA NIN COMIDA

-INCUMPRIR A NORMATIVA 

PODE SUPOÑER A EXPULSIÓN 



O Festival das Carrilanas 2019 botará a andar coa actuación da banda 

LISDEXIA.

O grupo muradán é un dos exemplos do bo facer da Sala Nasmo.  

Representa o futuro máis inmediato das bandas locais. Punk rock 

en galego con letras cargadas de mensaxe coas que estes músicos e 

veciños virán cargados de ilusión para dar a saída do festival carrilaneiro.

Proseguirán NOVEDADES CARMINHA, desde Santiago de Compostela 

farán aterrar o seu “Ultraligero” en Esteiro. Sen dúbida estamos a 

falar dunha das bandas galegas máis importantes do momento. Os 

santiagueses están xirando por toda España enchendo festivais e salas. 

É todo un privilexio contar cuns artistas deste calibre no noso festival. 

Será unha das poucas ocasións nas que tocarán en Galicia neste verán.

Os esteiráns TERBUTALINA non podían faltar neste festival, unha banda 

local de impacto nacional. Descargarán un directo que non che deixará un 

intre de descanso. Vinde preparados, “A muinheira de costa” e o “Marisco 

Barato” dous dos seus últimos temas, faranche saltar e bailar sen parar.

O peche do primeiro día de festival  asumirano os amigos de 

MONOULIOUS DOP.  Eles foron os primeiros en acepetar tocar no noso 

festival cando non tíñamos tantos medios e tan só tíñamos a idea de 

facer un festival a medio prazo. A banda presentará un directo no que 

interactúan moito co público, algo que será unha auténtica festa para o 

remate da primeira xornada.

MNOULIOUS DOP 

TERBUTALINA 

LISDEXIA

NOVEDADES CARMINHA
venres 19 xullo



XABIER DÍAZ  E AS ADUFEIRAS DE SALITRE abrirán a segunda xornada do  

Festival das Carrilanas. Unha forte aposta pola música tradicional e de calidade, 

icono da cultura galega. Un arranque de altísimo nivel con artistas que veñen de 

xirar por teatros e festivais de todo o mundo. Unha aposta por un espectáculo 

familiar e que encaixa a perfección coa tradición e a cultura carrilaneira.

Por primeira vez contamos cunha banda de fóra de Galicia. Desde Catalunya 

chega ITACA BAND. Un directo festivaleiro e moi potente no que a diversión 

está garantizada. Veñen de estrear o seu último traballo “La lengua de los 

pájaros” e está será a única data que farán en Galicia. Compaxinan o Castelán 

e o Catalán nas súas letras aportando diversidade cultural e lingüística ao noso 

festival.

Voltan a Esteiro os amigos de DAKIDARRÍA no seu tour “Filosofía incendiaria”. 

Estiveron con nós en 2017 e deixaron un auténtico concertazo nas nosas 

memorias. O rock galego coas historias da terra recaen de novo en Esteiro para 

facer gozar a grande cantidade de seguidores que acumula Dakidarría, non só 

en Galicia, senón en toda España.

“Adeus e Grazas”, “Ata que o lume se apague”. Así de despide NAO dos 

escenarios. Será un auténtico pracer quedar na memoria dos últimos concertos 

dunha das bandas con máis traxectoria de Galicia. Un espectáculo renovado  no 

que misturan os seus grandes éxitos cos novos temas. Prometen sorpresas...

ITACA BAND

DAKIDARRÍA

NAO

XABIER DÍAZ - Adufeiras de Salitre

sábado 20 xullo



 


