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A Magnifique Bande dos Homes sen Medo

novo espectaculo...
Donas e cabaleiros, prepárense para sucumbir ós irresistibles 
encantos dos Homes sen Medo da Magnifique Bande, uns 
pintorescos á par que elegantes persoeiros que, motivados pola súa 
lexendaria larchanería e unha sede a proba de garrafón, decidiron 
utilizar os seus coñecementos (aínda que non o parezan, son xente 
con moitos estudos, algúns deles incluso musicais) para o deleite de 
paseantes, nen@s, melóman@s, festeir@s, xubilad@s… en defini-
tiva, a xentiña que non ten qué facer.

A excelentísima e soberana Magnifique Bande dos Homes sen 
Medo aséntase nunha demoledora sección rítmica de 
bombo/charles e caixa, apoiada pola poderosa base da tuba e da 
guitarra eléctrica. E complétase na dianteira con cinco virtuosos 
cabaleiros: trombón, fagot, saxos tenor e alto e trompeta.

Se a Magnifique visita a súa vila eviten saír á rúa, pois calquera que 
entre en contacto coa súa música arríscase a perder a vergoña, 
modais e reputación, poñéndose a brincar e bailar coma un 
endemoñado.  Se a índa as í  deciden correr  o  r isco,  
recomendámoslles non perdan de vista as carteira en presencia dos 
incorrexibles -mais, no fondo, encantadores- maleantes que 
forman...

 

A Magnifique Bande dos Homes Sen Medo convídaos a 
acompañalos nunha viaxe a través do tempo na que, sen 
complexos pero con moito criterio, interpretarán temas de 
estilos tan variados coma o Jazz, o Rock&Roll, o Dixie o Funk e a 
música Italiana de comezos do S.XVII, todo elo amenizado por 
gags humorísticos e coreografías exultantes de glamour e 
sensualidade.   
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Entre os seus logros máis admirables poderíamos destacar:

- Festival de Jazz de Pontedeume" (2007 e 2008) 
- Festival de rúa "DeGorra" (Santiago de Compostela 2008)
- Festival "Reperkusion" (Allariz 2007 e 2008)
- Semana de Festas de San Froilán (Lugo 2008)
-Inauguracion dos VIII Xogos do Eixo Atlántico coa     
   compania Els comediants

   
Os músicos da Magnifique  pertencen a unha tradición de 

grupos galegos de probada reputación como A Matraca Perversa, Os 
Tres Trebóns ou Galegoz;.  Ademais, traballan a cotío coma músicos de 
estudo, profesores de música ou en colaboración con compañías 
teatrais coma Pista4, TrasgosDaNoite ou Chévere.

Bombo: Alejandro Salgueiro
Caixa: Miguel Paz
Guitarra eléctrica: Abel Leonardo
Tuba: Oscar "Bochù" Barcala
Fagot: Justo Alcalde
Trombón: Manuel Espiño
Saxo tenor: Martiño Dominguez
Saxo alto: Olivier Cano
Trompeta: Manuel Paino

c
    ormato de actuacion

A Magnifique Bande dos Homes Sen Medo ofrece dous tipos de 
espectáculo diferentes, dependendo das súas necesidades: 

Itinerante: Pasarrúas con pases de 25 minutos intercalados por 

descansos de 5 minutos (ou a convir).

Parado: Espectaculo de 50 minutos de música e representación. 

    
    equerimentos tecnicos

A Magnifique Bande dos Homes Sen Medo traballa en formato acústico 
e na rúa, sen -a priori- necesidades de amplificación, polo que é un 
espectáculo adaptable a calquer espazo ou vila. 

f

r

A Magnifique Bande dos Homes sen Medo, nos seus apenas 
dous anos de vida, percorreu xa as rúas dunhas 40 cidades e 
pobos de xeografía galega, sen reclamacións nin queixas 
significativas ata o momento.
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