A GRAMOLA GOMINOLA
A Gramola Gominola é unha banda de auténtico Rock&Roll en galego para o
público cativo. Eles son Paco Cerdeira (Pakolas, Zenzar), Paula Romero (De Vacas,
Coro Encaixe), Anxelo de Xermar (Festicultores Troupe) e Rodrigo Muñoz (Di elas,
Lacón con Grelos). O grupo naceu no ano 2015 e dende entón deron centos de
concertos poñendo ao público en pé cos cornos en man!
Premio Martin Códax
da Música 2018 ao mellor
grupo de música infantil.
Teñen tres libros-CD no
mercado publicados pola
Editorial Galaxia: A Gramola
Gominola (2015), Cancións
para desaﬁnar (2017) e Bravas.
O rexurdir da luz (2019).
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Anxo leva dende a
xuventude tocando
en grupos de alta
voltaxe.
Despois de recorrer
todo o país de
concerto en
concerto podedes
velo ás catro cordas
en grupos como
A Gramola
Gominola ou os
Festicultores
Troupe.

Ro Muñoz é un
baterista lucense
formado nos
seus inicios en bandas
de hard rock, pasando
polo funk o acid jazz
e a fusión.
Acompaña artistas e
toca en bandas de
distintos estilos ata
hoxe, pero en A
Gramola Gominola
demostra a sua paixón
polo Rock&Roll.

Paula Romero é
unha cantora galega
que medrou arredor
da música tradicional.
Petou forte na
pandeireta dende
nena e foi máis
adiante cando
estudou canto
moderno.
Na actualidade está a
traballar nos proxectos
De Vacas e Coro
Encaixe.

Paco Cerdeira é Pakolas,
autor, compositor,
músico e tamén
produtor de música
pensada para
@s máis cativ@s.
Ten longa traxetoria
neste eido profesional
pasando por grupos
como Mamá Cabra.
Na actualidade continúa
facendo música coa súa
guitarra en Zenzar
e A Gramola Gominola.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

DISCOGRAFÍA
Un libro-CD no que se viaxa pola historia da música
contemporánea. Cancións en galego a ritmo de blues,
country, rock, pop, punk, reggae, heavy metal e ska.
Colaboracións de Luis Tosar, Pablo Dalama, Xenderal,
Mini Rivas e Mero Iglesias e Alberto Cereijo.
Editado por Galaxia en 2015 e ilustrado por Lidia V. Cardeiro.

Un libro-CD cheo de cancións para desaﬁnar! Música en
galego e Rock&Roll sen barreiras. A Fábrica de Carmela,
A Avoa Fina, O Sapo, A Pita Records son algunhas das cancións
deste disco que nos invitan ao pracer de desaﬁnar.
Editado por Galaxia en 2017 na súa colección Sonárbore,
e ilustrado por Iago Araujo.

Este libro-CD de auténtico Rock&Roll pon en valor ás
Superheroínas que tratan de cambiar o mundo cos seus
superpoderes. As súas protagonistas empregan os seus poderes
para loitar contra o abuso escolar, defender a lingua, protexer a
natureza e visibilizar as emocións. Estas son as BRAVAS, mulleres
que inspiran e dan luz ao mundo.
Editado por Galaxia en 2019 na súa colección Sonárbore,
e ilustrado por Iago Araujo.

FICHA TÉCNICA
-/ Espectáculo: musical
-/ Duración: 50-60 minutos
-/ Público: familiar
-/ Escenário: 7m. ancho x >0,5m. alto x 6m. fondo
-/ Montaxe: mínimo 2h.
-/ Desmontaxe: 1h.
-/ Equipo de son: dispoñemos de equipo
de son propio para 400 como máximo en auditorios pechados, e, en espazo aberto para un máximo
de 300 persoas.
Para máis público, será necesario aumentar
5 Watts/persoa.

CONTACTO
CONTRATACIÓN

Kandengue Arts
María Mariño
698147660
kandenguearts@gmail.com

FUNCIÓNS ESCOLARES

A GRAMOLA GOMINOLA
agramolagominola@gmail.com
Rodrigo Muñoz 687 701 199
Paco Cerdeira 649 611 845
Anxo Sánchez 650 132 251
Paula Romero 637 292 548

Máis información: agramolagominola.com

www.agramolagominola.com

