verán

2017

14:00 h Zona Food-Truck
17:00 h Actividades lúdicas:
inchables, xogos, animación...
19:00 h Maxia cómica&circo:
Pallaso Piruleta
Concertos:
20:30 h Xoán Curiel
22:00 h A Senda de Afra

xullo
8

Queiroa
narúa.17
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lugar xardíns paseo
marítimo
hora 11:00 h (todo o día)
A tradicional Gala Queiroa
cambia de formato e sae á
rúa para amosar a veciños/as e
visitantes a beleza do folclore
e dar a coñecer unha parte
esencial da nosa cultura.

xuño
23 san

Xoán.17
sardiñada
e máis

lugar área recreativa
O Curruncho
hora 19:00 h
Sardiñada* popular_
Música folc, A Meda
do Castro e Queiroa_
Charanga DGT_Disco
móbil_Ás 00:00 h
Queima da Meiga, fogos
artificiais e queimada
popular.

* (3 €/6 sardiñas + pan de
broa + bebida + cunca)

Pasacalles por distinas
rúas de Sada.
Clausura das escolas de
música e baile de Queiroa.
Festival da A.M.D.T. QUEIROA
coa participación da A.C. Son
D´Aquí (A Coruña).
Concertos con:
Tonecho Castelos 			
e Pablo Esqueira.
Primordiais.

xullo
9

18:00 h Inauguración
Mercado Mariñeiro e
exposición A.C. Mariñeira
de Sada Os Patexeiros

14

15

13:30 h Sesión vermut,
orquestra Aramio
18:00 h Lonxa_Misa mariñeira
19:00 h Procesión Marítima
20:30 h Sardiñada Popular
22:30 h Verbena_O. Aramio

16

12:00 h Cucaña
13:00 h Xogos mariñeiros
14:00 h Sesión vermut.
grupo Mar Davila

xullo
21/22/23

lugar xardíns do paseo no
entorno da Terraza
hora 22:00 h
Concerto que xirará
arredor da vida e obra
dunha das grandes
do jazz, Billy Holliday.
Un concerto cheo de
sensibilidade, emoción
e boa música co que
prepararemos o ambiente
para introducirnos na
nosa Feira Modernista.

lugar área recreativa
O Curruncho

lugar praza Suárez Picallo
hora 10:00 h
10:00 h Concentración na
explanada do parking detrás
do Carrefour.
11:00 h Saída percorrido
polas parroquias.
13:00 h Regreso á Suárez
Picallo e exhibición de
coches.
17:00 h Fin e regreso.

23
12:00 h Stands gastronómicos
12:00 h Master Zumba con
Carmen López
Concertos:
20:00 h París Joel
21:00 h César de Centi
22:00 h Los Deibes

13:00 h Apertura dos
stans gastronómicos
Concertos
21:00 h Los Hound Dogs
23:30 h Los Claretes
Sesión vermut
13:30 h Rodrigo Valiente
Noite de rock
21:30 h The Trunks

5

6

Concertos, exhibicións,
graffiti e máis...
Concertos:
SoulMacklein
Wöyza
Hard GZ

Os Amigos de Jaítos
homenaxean a Juan Carlos
Medal, astrónomo sadense
cofundador da Casa das
Ciencias da Coruña.
23:00 h Observación
das Perseidas (choiva
de estrelas) guiada polos
astrónomos con telescopios
a disposición do público. En
caso de meteoroloxía adversa
organizarase unha charla
didáctica no auditorio da Casa
da Cultura Pintor Lloréns.

agosto

13

lugar diferentes rúas de Sada
A pegada deixada polo movemento artístico do
Modernismo na nosa cidade, especialmente a través
do edificio A Terraza, marcan o camiño da festa de
maior personalidade do noso calendario. Mercado,
música de cámara, jazz, música vocal, pasacalles, danza,
participación popular... e toda a arte que as nosas
xentes levan dentro.

21

12:00 h Stands gastronómicos
Concertos:
22:00 h Trotabares
23:00 h Now I Am

Concertos e gastronomía.
Actividades de promoción
do deportivismo, visitas de
xogadores do Depor, e máis.

lugar praza Suárez Picallo
hora de inicio 21:30 h

lugar paseo marítimo
xunto á Casa da Cultura
Pintor Llorens
hora 23:00 h

VIfeiramodernista
IVfestivalmusicalismos

Música e gastronomía
maridada coa cervexa da
man da Asociación de Cine
Castelao, que aposta pola
música local.

28

22

I concentraciónclásicos
enruta

lugar área recreativa
O Curruncho

xullo
28/29/30

XXV
festada
cervexa

12:00 h Apertura dos
stands gastronómicos
Concertos:
21:00 h Ya Sabes
22:30 h Dr. Garimba
00:00 h Ruta 77

gastrorock
festablanquiazul

díada
xuventude

estrelas
Perseidas

GZ

sada

lugar porto e final do
paseo marítimo

agosto
12

agosto
11 noitede

rd

lugar área recreativa
O Curruncho
hora 14:00 h

festasdo
Carme.17

Marian
Ledesma
Jazz Ensemble
BILLY´S
SONGBOOK

agosto
5/6

Ha

I festa
estamos
noverán

xullo
24

xullo
15/16

W
öy
za

xullo
1

Mercado, pasacalles, audiovisuais,
exposicións, concertos e máis.
Concerto de Os Modernos

29

Mercado, xogos tradicionais, pasacalles,
autos de época, concertos e máis.
Concertos de Aló Django
e Revival Stompers

30

Mercado, bicicletas clásicas,
danza, pic-nic popular,
concerto e máis.
Concerto de
Las Lollipops

Sweet
California
enconcerto
lugar praza Suárez Picallo
hora 21:30 h
entrada libre

Sada acollerá o concerto da girl-band máis potente e
internacional do noso país, que presenta no 2017 a súa xira
Ladies´Tour de Sweet California. Despois de acadar 2 discos
de platino e despois de colleitar premios no MTV European
Awards, nos Premios 40 Principales e nos Neox Fan Awards
demostraron ser unha das bandas máis populares e con
maior proxección do panorama nacional.

festas
patronais
15

díade
SantaMaría

verán

2017

lugar varias rúas de Sada
Animación matinal e festiva das rúas de Sada
11:00 h Dianas e alboradas.
lugar Igrexa Nova
12:30 h Tradicional Misa cantada na honra de Santa María
nas Festas Patronais e procesión na honra de Santa María.
19:00 h Tradicional Festival de Música Coral de Verán.
21:00 h Lectura do Pregón das Festas Patronais de San Roque.
lugar praza Suárez Picallo
22:30 h Verbena coa orquestra Fania Blanco Show.

17

díade
SanMamede
lugar varias rúas de Sada
Animación matinal e festiva das
rúas de Sada
11:00 h Dianas e alboradas.
lugar Igrexa Nova
12:30 h Tadicional misa cantada dentro
das Festas Patronais.
lugar praza Suárez Picallo
22:30 h Verbena coa orquestra Panorama.

21/22/23/
24/25
ciclocine
deverán
baixoas
estrelas
lugar praza de San Roque
hora 21:30 h
Toda unha semana
dedicada ó cine en familia,
con títulos de grande
actualidade presentados
baixo un teito de estrelas. A
nostalxia dos antigos cines
de verán que percorrían a
nosa xeografía pero cunha
grande calidade de imaxe
dixital e de son e un marco
incomparable: Sada no
verán.

16
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díade
SanRoque

agosto
14
Carlos Bau
concerto
homenaxe
80sPOP
ESPAÑOL

lugar varias rúas de Sada
Animación matinal e festiva das rúas de Sada
11:00 h Dianas e alboradas.
lugar Igrexa Nova
12:30 h Misa cantada a cargo do Coro Municipal Agra das
Arcas. Procesión acompañada pola Banda Municipal de Música.
lugar xardíns paseo marítimo
18:00 h FESTA DOS MAIORES. Merenda de homenaxe e
recoñecemento á figura dos veciños e veciñas de maior
experiencia vital_19:30 h Actuación-show da Coral A Lembranza.
Concerto de verán da Banda Municipal de Música de Sada ó
aire libre.
lugar praza Suárez Picallo
22:30 h Verbena coa orquestra Los Satélites.

lugar praza Suárez Picallo
hora 22:30 h
Carlos Bau & 80 Razones Band

agosto
19/20

21

Petery
elDragón

agosto
27

V
concentración

demotocicletas
clásicasCiudad
deLaCoruñaruta
intermunicipal
Ruta de motocicletas
clásicas que percorrerá
diferentes concellos con
inicio e final na cidade da
Coruña e planificada polo
Automóvil Club de Galicia.

ruta
Lorbé
Veigue
Carnoedo
Sada
11:30 h Parada na Casa da
Cultura Pintor Lloréns con
mostra ata as 12:45 h
Saída dirección Oleiros.

18

sardiñada
deagosto
lugar varias rúas de Sada
Animación matinal e festiva das rúas de Sada.
11:00 h Dianas e alboradas.
lugar área recreativa o curruncho
18:00 h Tradicional sardiñada popular con asado deste
produto da pesca extractiva vencellado á nosa tradición
pesqueira. Prezos populares. Sardiñas, pan de broa, bebida
e cunca conmemorativa de cerámica artesanal.
lugar praza Suárez Picallo
22:30 h Verbena coa orquestra Gran Parada.
00:00 h Espectacular sesión de lumes de artificio
e acuáticos.

22

Los
Visitantes
lalían

23

MiAmigo
elGigante

24

ZipiyZapey
laIsladel
Capitán

festainfantil
deverán
Dous días de festa infantil con gran
tirolina, inchables secos e acuáticos,
animación deportiva, música… e un
espectáculo de peche moi especial. Unha
cita imprescindible chea de sorpresas.

gran tirolina

lugar xardíns paseo marítimo
horario de 12:00 h a 14:00 h
e de 17:00 h a 22:00 h

ambientación musical

inchables secos e de auga
animación deportiva
e máis...

25

LaLeyenda
deTarzán

sadaverán2017

sada

agosto
15/16/17/18

agosto

