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Escenario con espazo dabondo para 7 compoñentes. cuberto se hai risco de choiva.

Esquema de escenario e microfonía:

En locais pequenos pódese prescindir de parte da microfonía, amplificando somente as voces e o 
acordeón.

En locais grandes ou en exterior é preciso a amplificación adaptada ó recinto (5000-10000 
watios).

Iluminación: (20000-25000 watios)

Caché: 1.200 €

Non se inclúe a amplificación, que pode ser por aportación do contratante ou do grupo, 
incrementando nese caso o importe do caché.
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Xesús Álvarez Lozano: Acordeón, bombo e percusións.

Mª Carmen Gayoso: Saxo alto e gaita.

Andrea Méndez: Voz e bombo.
Modesto Renda: Clarinete e gaita.
Vili Roca: Tamboril e guitarra.

Brais Freire: Gaitas, frauta e percusións.

Rosa González: Voz e percusións.
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O grupo de folk Veria, de Cospeito, intenta recuperar a música que se facía nestas terras anos atrás. Así, forman parte do 
repertorio pezas que tocaba 'Alegría de Muimenta', cuarteto que estivo en activo entre os anos 1946 e 1962, amenizando 
bailes de salóns e romarías da Terra Chá e arredores. Tamén se recolleron pezas de Antonio da Ermitas, gaiteiro de Pino, e 
trovas de Antonio Camba e Josefa da Fraga. No repertorio tamén teñen cabida composicións dos membros do grupo e 
temas tradicionais.

O grupo formouse no ano 2002 en Cospeito e ten actuado no Festival de Pardiñas, Festas da Primavera en Lugo, Rábade, 
Vilalba, Festa Valura en Castro de Rei, Ateneo de Ferrol, Festival da Chaira, concertos Vai de Camiño do Xacobeo, Festival 
Celta de Balboa, etc... ademais de actuacións en TV locais.

Veria é un dos nomes cos que é coñecida a lagoa que existe a carón da Feira-do-Monte, capital do Concello de Cospeito, 
tamén chamada lagoa de Valverde ou lagoa de Cospeito.

Segundo a lenda, hai moitos anos pasou por alí a Virxe María e os Valuros, habitantes daquel pobo, non lle quixeron dar 
pousada. A Virxe asulagou a vila, dando orixe á lagoa actual, hoxe habitada por lavancos, garzas e outras aves de zonas 
húmidas.

Cóllase un anaco de banda un domingo pola mañá, unhas pingas de charanga, o fol dunha gaita vella, unhas ledas 
cantareiras, uns coiros de cabuxo ben tesos, adóbese ó xeito tradicional, bótese todo a ferver no escenario e velaí a 
receita: “música pra botar un pé”.

Así se titula o noso primeiro traballo discográfico no que quixemos botar unha ollada na música que se facía na bisbarra 
da Terra Chá a mediados do século pasado. A meirande parte das melodías son recollidas a músicos que tocaban naquela 
época ou a xentes que se lembran daqueles tempos e que nolas cantaron. A finalidade desta música era, maiormente, 
para os bailes e romarías que se facían ó ar libre ou en salóns.

Este traballo discográfico foi gravado, mesturado e masterizado por Arturo Vaquero en Abrigueiro Estudios entre xaneiro, 
febreiro e setembro de 2006. “Para botar un pé” inclúe 12 temas e unha pista multimedia con un vídeoclip, información, 
fotografías do grupo e enlace coa páxina web e sae á venta ó prezo de 12 €.

03 Historia

04 Para botar un pé

05 Discografía

Música para botar un pé | 2004 (Maqueta)

Gravado na Casa da Cultura de Cospeito por 
Ezequiel Orol en Xaneiro de 2004:

1. Pasodoble de Salón
2. Rumba do Brasil
3. A Gaita do Crisóstomo
4. Marcha do Entroido

Para botar un pé | 2007 (Longa duración + contido 
multimedia)

Gravado, mesturado e masterizado por Arturo Vaquero en 
Abrigueiro Estudios entre xaneiro, febreiro e setembro de 2006:

1. Rumba do Brasil
2. Alto, Alto
3. Muiñeira de Pino
4. Vals do Viso
5. Samba do Sr. José
6. Víchede-lo Maio
7. Marcha do Entroido
8. Muiñeira 308
9. A Gaita do Crisóstomo
10. Jota da Costoira
11. Jota de Mos 
12. Pasodoble de Salón
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06 Imaxes

07 Contacto e contratación

Veria

Portada de “Para botar un pé”

Tel: 689 005 025 (Xesús) / 686 913 227 (Vili) / 617 666 753 (M. Carmen)

correo@veriafolk.com
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