
PAZO DA CULTURA
PONTEVEDRA
2017



PAZO DA CULTURA
PONTEVEDRA
2017

CICLO VOICES

O ciclo VOICES vivirá a súa primeira edición 
no vindeiro 2017, e nace co obxectivo de 
achegar a Pontevedra a algunhas das 
mellores voces nacionais e internacionais; 
dende as máis clásicas ás máis vangardistas, 
tentando recoller as voces máis salientables 
do panorama musical actual nun contexto de 
programación aberto ás voces galegas.

VOICES apostará polas sonoridades do 
mundo, sen atender a estilos nin modas, 
buscando sempre a calidade musical como 
valor principal desta programación. Soul, 
rock, indie, world music e jazz, entre outros 
estilos musicais, irán atopando o seu espazo 
neste ambicioso ciclo musical que sen dúbida 
aspira a converterse nun referente, non só en 
Galicia, senón en todo o norte peninsular.

VOICES pretende ofrecer ao público 
pontevedrés unha nova oferta cultural de 
calidade, pero tamén aspira a atraer á 
cidade a un numeroso público de Galicia e o 
norte de Portugal a moitos dos seus 
concertos apoiándose na gran calidade e 
relevancia dos artistas convidados, o que 
suporá tamén un importante impacto no 
tecido económico da cidade.

NOVO CICLO 
MUSICAL NO PAZO 
DA CULTURA DE 
PONTEVEDRA
ORGANIZA: CONCELLARÍA DE CULTURA. 
CONCELLO DE PONTEVEDRA

Nos últimos anos, Pontevedra está a 
consolidarse como un referente na 
programación cultural galega, apostando 
pola diversidade e por unha ampla oferta en 
diferentes e variadas disciplinas artísticas. A 
programación da cidade non deixa de 
medrar, tanto no público asistente como na 
calidade e repercusión mediática, o que se 
traduce nun recoñecemento unánime da 
cidade de Pontevedra como un dos principais 
axitadores culturais da nosa comunidade.

En 2017, esta aposta pola cultura como 
estratexia para o desenvolvemento 
económico, social e cultural da vila, amplíase 
coa creación dun novo ciclo musical, VOICES, 
de vocación internacional e que nace cunha 
clara intención de continuidade.
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ten conquistado por igual a público e crítica 
arredor do mundo. A súa música transcende 
xéneros, dende o experimental ao rock 
alternativo, pasando polo retro-disco e o 
hip-hop. 

Mentres o seu talento como cantante 
despuntaba, Macy Gray probaba sorte 
noutras lides e debuta como actriz en 2002 
nas películas “Training Day” e “Spiderman”. Ten 
actuado xa en máis dunha ducia de filmes 
entre os que cómpre salientar a súa 
participación en “The Paperboy” (2012) xunto 
a estrelas como Matthew McConaughey, Zac 
Efron, John Cusack ou Nicole Kidman.

O último traballo discográfico de Macy Gray, 
“The Way”, reflicte o carácter indomable e 
enérxico dunha muller e artista que crece 
cada día e evoluciona constantemente.

MACY GRAY
PAZO DA CULTURA
PONTEVEDRA
VENRES 7 ABRIL 2017
21.00 h. (apertura de portas 20.00 h.)
20 € (anticipada) / 24 € (billeteira)
Venda de entradas: ataquilla.com

MACY GRAY,
PRIMEIRA 
CONFIRMACIÓN DO 
NOVO CICLO VOICES
Nacida e criada en Ohio, Macy Gray, a 
primeira voz do ciclo VOICES, comezou a 
despuntar cando o século XXI arrincaba co 
lanzamento en 1999, con tan só 20 anos de 
idade, do seu primeiro álbum,“On How Life 
Is”.Peza exquisita gravada mentres Macy 
Gray estudiaba na Universidade de 
California, co seu single “I Try” acadou un 
Grammy “á mellor interprete feminina”, un 
premio co que comezaba a lenda de quen 
hoxe é considerada como unha das voces 
máis importantes do neo-soul.

Cunha carreira enchida de éxito que inclúe 
varios Grammy e premios Billboard, Brite 
MTV Awards, ademáis dunha cifra de ventas 
por enriba dos 25 millóns de discos en todo o 
mundo, a integridade de Macy Gray como 
artista permitiulle forxar unha carreira que 
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