
A entidade responsabilízase sobre a veracidade da información, que a Deputación da Coruña poderá comprobar en calquera momento. 
 

De acordo co disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os 
datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Os devanditos datos serán tratados de xeito con-
fidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da Coruña en 
Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal 

REDE CULTURAL – ESCENA AO VIVO! 
 

Anexo 1. Programa ou sipnose 
 

 
Denominación da Entidade 
GEMMA ROMÁN 

Clave Entidade 
 

Nome artístico 
VENTO DOLCE 

Clave Grupo 
 

Título do espectáculo 
NOITES DE ÓPERA, ZARZUELA Y ALGO MÁIS... 

 
Sinopse: O dúo Vento Dolce formado pola soprano lírico lixeira Gemma Román e pola pianista Andreina 
Muñoz, preséntanos un percorrido por algunhas das arias e romanzas máis coñecidas da ópera e a zarzuela, 
desde a súa orixe ata o romanticismo. Nomes como Handel, Mozart, Puccini ou Sorozabal son exemplos diso. 
A isto engádense cancións galegas e españolas que serán o sal e a pementa dun espectaculo onde (entre outras 
cousas) téntase poñer en valor a canción romántica galega, moi esquecida nos nosos días, facendo fincapé nas 
letras compostas pola nosa Rosalía de Castro e algunha peza da nosa esquecida compositora galega, Eugenia 
Osterberger. A isto engádense ademais algunhas pezas de orixe venezolana.  
 
O espectáculo, a maiores, pode levar asociadas unha serie de imaxes que se proxectan para ambientar e 
facilitar ao público a comprensión dos textos de cada unha das pezas, algo necesario nestes tempos da        
COVID-19. Tamén inclúese codigo QR no cartel e solto para colocar á entrada e en lugares visibles (por 
exemplo tras as butacas) co a finalidade de que o público poida consultar o programa en liña dende os seus 
dispositivos móbiles. 
 
-Lascia ch´io pianga de “Rinaldo”      G. F. Handel         
-Piangero la sorte mia “Giulio Cesare”          G. F. Handel  
-Scenes from Childhood Op.15 (1-6)  R. Schumann            
-Ebben ne andro lontana (La Wally)   A. Catalani 
-Quando men vo (La Boheme)    G. Puccini 
-Lamento       M. Adalid 
-Doce Sono      J. Montes sobre textos de Rosalía de Castro 
-Falas de nai       E. Osterberger 
-Ausencia      E. Osterberger 
-----------------------------DESCANSO----------------------------------------------------- 
-Mensaje      V. E. Sojo 
-Partie  nº2 Elégie Op 18    T. Carreño 
-Quirpa      V. E. Sojo 
-Alma Llanera      P. E. Gutiérrez 
-Pajarillo      L. E. Paesano 
-En un país de fábula (La tabernera del puerto) P. Sorozabal 
-De los Alamos vengo    J. Rodrigo 
-Sierras de Granada (La Tempranica)  G. Gimenez 
-------------------------FIN------------------------------------------------------- 
BIS: -Aleluya      W.A.Mozart 
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