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1. Introdución!
 

A música é unha linguaxe simbólica e universal que fai posible a expresión das 

emocións máis profundas. Este recurso didáctico, configurado como unha 

paisaxe visual e sonora, fai referencia á inmensa diversidade lingüística do 

mundo, unha grande riqueza que debemos preservar.  

 

Esta Guía Didáctica está ideada para traballar na aula complementando a 

asistencia ao concerto de Hércules Brass Quintento de Metais no seu 

espectáculo Os Superhércules, dirixido ao alumnado de Primaria.  

Coa intención de facilitar a tarefa do profesorado, esta Unidade pretende ser 

unha axuda para traballar emocións, música e coñecemento. Para iso, 

elaboráronse diferentes actividades dramáticas, de debate, de creación 

artísticas e de escrita para afondar contidos desenvolvidos durante o concerto. 

Quen é Silencieitor? Que lles pasa aos músicos? Que viaxe realizan e que 

atopan na música? Como podemos complementar nós esa música cos ritmos?, 

son algúns dos aspectos que aparecen presentes. 

É unha Unidade flexible e aberta a modificacións que permitan a adaptación 

aos intereses do profesorado e do seu alumnado. O obxectivo último é que 

este material sirva para enriquecer a experiencia de asistir ao concerto, así 

como a relación dos nenos e nenas coa música, os seus compañeiros e 

compañeiras e da convivencia na aula. 
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2. Área de educación 
 

 

2.1 Metodoloxía 
 

Este proxecto pretende apostar pola aprendizaxe por descubrimento. O 

alumnado debe chegar ás conclusións a través do debate e do traballo 

cooperativo co seu grupo. Utilízanse dinámicas activas que pretenden implicar 

a toda a comunidade educativa.  
 

Propóñense ligazóns para escoltar que sirvan de estímulos, pero son 

suxestións. O docente ten a última palabra para empregar estes ou outros, se 

así o considera. As actividades son individuais e en grupos, para favorecer o 

traballo colaboracionista e integrador sen perder de vista os diferentes ritmos 

de aprendizaxe da aula. O docente sempre terá a última palabra para modificar 

actividades ou saltalas, segundo sexan máis ou menos produtivas para o seu 

grupo. Cómpre reservar un lugar da aula para a exposición e recompilación dos 

traballos. 
 

Valórase a exposición oral e escrita, a capacidade do alumnado de crear. Polo 

tanto, dun xeito transversal, trabállase a posta en escena, a fluidez da linguaxe 

e o vocabulario. Tamén é fundamental as diferentes opinións e comentarios do 

alumnado, fomentando a convivencia, e os comentarios construtivos e críticos. 
Trabállanse as seguintes competencias do novo currículo de primaria:  
 

Comunicación Lingüística, 
Aprender a aprender, 
Competencias sociais e cívicas, 
Sentido da iniciativa e espírito emprendedor, 
Conciencia e expresións culturais. 
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2.2 Duración  
 

Esta unidade terá como duración catro sesións dunha hora semanal. Antes de 

despois do concerto ou ben todas despois do concerto.  

 

 

2.3 Desenvolvemento  
 

En cada sesión, o alumnado, dirixido e motivado polo equipo docente, realizará 

un conxunto de actividades, de cada peza do concerto, para mellorar a súa 

visión da música, así como das diferentes culturas e identidades. O alumnado 

terá que mergullarse nesta viaxe e participar activamente para axudar aos 

músicos a coñecerse e valorarse. Empregaremos libros de texto, libros da 

biblioteca de aula e do centro, así como audicións que axuden a levar este 

traballo a unha boa fin. 

As actividades propostas pódense levar a cabo no seu conxunto ou seleccionar 

e mesmo modificar as que gusten máis ao docente, que coñece e participa da 

vida da súa aula. 

 

 

2.4 Obxectivos 
 
Afondar na linguaxe musical como elemento fundamental na nosa vida. 

Inclinarse cara ao traballo cooperativo e asumir os roles.!

Participar en situacións de intercambio comunicativo respectando a quenda.!

Aprender a importancia da música e dos ritmos.!

Expresarse e comunicarse de forma oral con coherencia.!

Ampliar vocabulario.!

Identificar e expresar os seus sentimentos e emocións ante situacións dadas.!

Identificar e expresar os estados de ánimo das demais persoas.!



! 7!

Utilizar a expresión artística para expresar as súas emocións.!

Manter unha boa actitude de escoita ante pezas musicais, así como o respecto 

pola música universal e a galega. 

 

 
2.5 Criterios de avaliación: 

 

Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros e compañeiras, o 

material e as normas de convivencia. 

 

Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, 

respectando a quenda de palabra. 

 

Comprender a información xeral e relevante dun texto. 

 

Ampliar o vocabulario para mellorar a expresión e a comunicación. 

 

Recoñecer os sentimentos e conseguir expresalos. 

 

Utilizar a música para ter diferentes sensacións. 

 

Recoñecer diferentes tipos de ritmos musicais. 

 

Empregar a música como canle de comunicación. 

 

Adquirir capacidades expresivas e creativas na súa representación artística. 

 

Manter unha actitude de respecto e escoita activa. 

 

Comprender a outras persoas, detectar e expresar as súas características e 

identificar as súas emocións. 
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2.6 Estándares de aprendizaxe: 

 

Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os 

compañeiros e compañeiras. 

 

Expresa de forma global sentimentos, vivencias e emocións. Aplica as normas 

sociocomunicativas: escoita e respecta a quenda de palabra. 

 

Mostra unha actitude de escoita activa. Comprende a información xeral de 

textos. 

 

Emprega palabras novas en interaccións orais. 

 

Identifica e expresa os seus sentimentos, á vez que respecta os dos e das 

demais. 

 

Manifesta as sensacións e as impresións que lle provoca unha audición dunha 

peza musical. 

 

Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e 

emocións, e como forma de interacción social. 

 

Respecta os tempos de silencio para o bo estudo dos sons e a escoita das 

audicións.  

 

Describe oralmente as características de diferentes persoas. Recoñece e 

explica estados de ánimo das demais persoas. Identifica e comunica as 

emocións. 
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3. OS INSTRUMENTOS 

 

A familia dos instrumentos de vento metal está formada por catro 

instrumentos: a trompeta, a trompa, o trombón e a tuba. O seu material e 

forma fan que estes instrumentos sexan semellantes, pero á súa vez teñan 

as súas diferenzas, como pode ser o tamaño. 

  

O timbre dun instrumento de metal depende do tipo de boquilla utilizado, do 

diámetro do tubo que o forma, e do tamaño e forma da campá.  

 

 

 

 



! 10!

A altura do son (grave-agudo) depende da lonxitude do tubo e da tensión 
dos beizos.  

O instrumentista apoia os seus beizos contra a boquilla e ao soprar fai que 

vibren de forma parecida á dobre lengüeta. As vibracións dos seus beizos 

xunto cunha columna de aire que o instrumentista introduce no interior do 

tubo, produce o son. Canto máis frouxos estean os beizos, máis 

lentamente vibran e, polo tanto, o aire no interior do instrumento tamén 

vibre lentamente, o que produce un son grave; canto máis tensos estean 

os beizos, máis rapidamente vibran e isto provoca que as vibracións do 

aire do tubo sexan máis rápidas e, polo tanto, o son producido é máis 

agudo.  

Combinando as diferentes tensións dos beizos que producen sons agudos 

e graves, coas diferentes lonxitudes dos tubos usando o sistema de pistóns 

e válvulas ou o de varas, poderanse obter todos os sons nestes 

instrumentos.  

 

 

Os instrumentos de vento-metal utilizados no quinteto de vento metal son os 

seguintes: Trompeta, trompa, trombón e tuba. 
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Diferentes sistemas 

Existen diversos sistemas para cambiar o son en cada instrumento e poder 

afinalos cromáticamente. A continuación explicamos os que empregaremos no 

concerto: 

 

 

Pistóns 

É o sistema empregado nas trompetas. A trompeta ten tres pistóns que dirixen 

o son por diferentes partes da tubaxe que forma o instrumento. Desta maneira 

alarga ou acurta o percorrido do son e, por tanto, consegue a súa afinación 

cromática. Cada un destes pistóns aumenta a lonxitude dos tubos cando son 

pulsados, o que reduce a tonalidade da nota. 
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Cilindros 

A trompa e a tuba empregan un mecanismo de cilindros. Funcionan igual que 

os pistóns pero en lugar de desplazarse verticalmente, xiran sobre sí mesmos, 

como se mostra na imaxe. 

 

 

 

Vara 

O trombón de varas leva este nome polo característico do seu funcionamento. 

A medida que desprazamos a vara hacia abaixo o tubo alóngase, facendo o 

seu son máis grave, coma unha frauta de émbolo. Coas sete posicións 

podemos producir sete sons e os seus correspondentes armónicos coa tensión 

dos nosos beizos. 
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Vento-madeira e vento-metal 

A familia dos instrumentos de vento divídese en dúas. Os instrumentos de 

vento-madeira e os instrumentos de vento-metal. 

A simple vista a única diferenza sería o material co que se constrúen os 

instrumentos, pero é unha cuestión que vai máis aló diso, xa que a frauta 

traveseira e o saxofón están construídos en metal e pertencen á familia de 

vento-madeira. Imos a dárvos varias razóns. 

- Antigamente as primeiras frautas fixeronse con osos, baleirando o seu interior 

e cuns buratos. Máis tarde en madeira e hoxe en día o óboe, o clarinete e o 

fagot séguense construíndo en madeira. 

- Os instrumentos de vento-madeira funcionan todos co mesmo sistema, un 

tubo alongado con varios buratos. Se os tapamos todos, o tubo alcanza a súa 

máxima lonxitude e, polo tanto, sona grave. Se destapamos os buratos, o tubo 

é curto e o seu son agudo. 

- O clarinete e o saxofón posúen unha pequena cana na súa embocadura, é 

unha lengüeta que vibra contra a boquilla ao soprar, e produce o son no 

instrumento. O óboe e o fagot posúen unha lengüeta dobre, dúas canas que 

vibran entre sí. 

 

 

O quinteto de metais  

Esta formación está composta por dúas trompetas, unha trompa, un trombón 

de varas e unha tuba. Ao longo do concerto teremos a oportunidade de 

escoitar a sonoridade global desta agrupación, así como apreciar o son de 

cada un dos instrumentos a través dos diferentes diálogos, que estarán 

resaltados polo movemento espacial que farán os músicos. 

 

• As primeiras composicións orixinais para quinteto de metais datan de 

1850. É por iso que o repertorio que se escoitará no concerto é 
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adaptado para quinteto de metais, agás Four Sketches e De Cai que 

foron creadas expresamente para esta agrupación. 

• É importante, tamén, que os rapaces se den conta de que un mesmo 

grupo instrumental pode interpretar músicas de estilos moi diferentes. Ao 

longo do concerto poderemos encontrar música que abarca dende o  

século XVII ata o século XXI, dun estilo máis “clásico” ata un estilo máis 

contemporáneo. 
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4. AS PERSOAXES 
 

ULTRATROMPETA 

Nome: Victor Vilariño  

Lugar de nacemento: Cirela, Vila de Cruces 

Superpoder: Posúe o poder do agudo, é capaz de 
producir sons tan agudos que só serán posibles de 
escoitar polos gatocans. 

 

 

 

TROMPETA VALIENTE 

Nome: Alex Vázquez 

Lugar de nacemento: As Teixugueiras de Cartelle 

Superpoder: A súa habilidade especial é a de 
producir unha gran cantidade de sons por segundo. 

 

 

 

 

TROMPAMAN 

Nome: Javier González 

Lugar de nacemento: Agolada 

Superpoder: O seu poder é o bouche (tapado, tocar 
tapando a campá). 
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TROMBÓNIDO 

Nome: Esteban Méndez 

Lugar de nacemento: Xil, Meaño 

Superpoder: Posúe a habilidade especial do 
glissando. 

 

 

 

 

TUBATRÓN 

Nome: Rodri Rodríguez 

Lugar de nacemento: Viveiro 

Superpoder: Coas súas notas graves fai tremer a 
terra. 

 

 

 

 

DOUTOR LUTHIER 

É o dono dos instrumentos máxicos, será o encargado de guiar aos 
nosos heroes na súa aventura. 

 

 

SILENCIEITOR 

É o inimigo dos nosos heroes. Ninguén o viu nunca porque se 
agocha nun lugar tenebroso, ¿qué aspecto terá? ¿atreveste a 
debuxalo? 
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5. A MÚSICA 

 

OS SUPERHÉRCULES atopan un panel máxico ao que lle faltan as seis pezas que 

o compoñen. Cada peza é unha obra musical que cunha serie de pistas terán 

que ser capaces de reconstruír. 

O panel está dividido en tres partes: ritmo, harmonía e melodía. 
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As obras musicais: 

 

 

- Galliard Battaglia, Samuel Scheidt 

O nome da obra e a formación que o quinteto adopta no escenario representan 

unha batalla. Un discurso musical imitativo que desenlaza nun final apaixoado. 

Esta canzona forma parte dunha colección de danzas da época máis temperá 

do barroco. 

 

Samuel Scheidt 
1587-1653. Foi o primeiro compositor do Barroco alemán que escribeu obras 

para órgano de relevancia.  

A música de Scheidt é de dúas categorías principais: 

• Música instrumental, incluíndo unha gran cantidade de música 

para teclado, a maioría para órgano. 

• Música sacra vocal, incluíndo obras "a capella", con baixo 

continuo, ou outro acompañamento instrumental. 

A súa música para órgano foi famosa na súa época, ata que foi eclipsada polas 

obras de J. S. Bach. Nos seus numerosos preludios corais, Scheidt usa a 

menudo unha técnica de patróns de variación, nos que cada frase do coral 

utiliza un motivo rítmico diferente, e cada variación (consistente en varias 

frases) é máis elaborada que a anterior, ata que se alcanza o clímax da 

composición. 

 

 

 

 

- Fuga en Sol menor, Johann Sebastian Bach 

A Pequena fuga en sol menor, BWV 578, popularmente coñecida como a 

Pequena fuga, é unha obra escrita para órgano polo compositor alemán 
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Johann Sebastian Bach durante a súa estancia en Arnstadt (1703–1707). É 

unha das fugas máis coñecidas de Bach, que foi adaptada e arreglada en 

diversas ocasións. 

O sobrenome de "a pequena" veulle dado por ser menor en duración que a 

fantasía e fuga en sol menor BWV 542, nada ten que ver coa importancia ou 

calidade de estas. 

 

Johann Sebastian Bach 

1685-1750. Este compositor barroco de orixe alemá, foi o membro máis 

importante dunha das familias de músicos máis importante da historia. A súa 

reputación como organista e clavecinista era lendaria en toda Europa. A súa 

obra é considerada como o cume da música barroca. O último gran mestre da 

arte do contrapunto, e fonte de inspiración e influencia para posteriores 

compositores e músicos de todas as épocas. As súas obras máis importantes 

están entre as máis destacadas da historia da música. Entre elas atópanse os 

concertos de Brandenburgo, O clave ben temperado, As variacións Goldberg..., 

así como varios ciclos de cantatas, concertos, suites e sonatas. 

 

 

 

 

- Pequena Serenata Nocturna, Wolfang Amadeus Mozart 
É unha das composicións máis populares de Wolfgang Amadeus Mozart. 

Compúxoa en Viena o 10 de agosto de 1787, coincidindo coa composición da 

ópera Don Giovanni.  
A súa instrumentación habitual é: dous violíns, viola, chelo e un contrabaixo. 

 

Wolfang Amadeus Mozart 

1756-1791. Compositor e pianista austríaco, mestre do clasicismo, considerado 

un dos músicos máis influentes e destacados da historia. A súa obra abarca 

todos os xéneros musicais da súa época e inclúe máis de 600 creacións: 
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música sinfónica, concertante, de cámara, para piano, operística e coral. Neno 

prodixio do piano e do violín, aos 5 anos xa compoñía e interpretaba obras 

musicais. Aos dezasete anos foi contratado como músico na corte de 

Salzburgo, pero a súa inquietude levoulle a viaxar e compoñer de formar 

prolífica. Foi en 1781 cando se instalou en Viena e obtivo a fama que mantivo o 

resto da súa vida. Nos anos finais da súa vida, compuxo moitas das súas 

sinfonías, concertos e óperas máis coñecidas, así como o seu Réquiem. As 

circunstancias da súa temperá morte foron obxecto de especulacións ata 

converterse en mito. A súa influencia na música occidental posterior é profunda 

e moitos dos compositores da súa época alababan o seu talento.  

 

 

 

 

- Tritsch - Tratsch, Johann Strauss 
Peza con forma A - B - A, na que os alumnos poderán recoñecer esta 

estructura a través do oído e a vista. O quinteto situarase na parte esquerda do 

escenario para interpretar o tema A e desplazaranse ao lado dereito no 

momento do tema B. 

 

Johann Strauss 
1825 - 1899. Foi fillo de Johann Strauss e irmán de Josef e Eduard, todos eles 

compositores tamén, aínda que non acadaron a sona de Johann "O rei do 

Valse" 

Entre os valses máis famosos atópanse "O Danubio azul" (1867), "Contos dos 

bosques de Viena" (1868), "Rosas do sur" (1878) e "Voces de primavera" 

(1881). Entre 1871 e 1897 compuxo 16 operetas para os teatros de Viena, 

entre as que destacan Die Fledermaus (O morcego, 1874) e Der 

Zigeunerbaron (O barón xitano, 1885). 
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- The Saints Hallelujah, Luther Henderson 
O señor Henderson era un apaixoado do Mesías de Haendel, pero tamén da 

música de jazz de Nova Orleans. Tanto é así, que decidiu combinar nunha 

mesma peza musical as súas melodías preferidas, o Aleluia de Haendel e o 

tema "When the Saints Go Marching in".  

A música de Haendel pertence ao seu oratorio de nadal, e "When the Saints 

Go Marching in" é un himno góspel americano, de orixe descoñecida, que se 

interpreta nos funerais en Nova Orleans, no estado de Lousiana. 

 

Luther Henderson 

1919-2003 Arranxista, compositor, orquestrador e pianista afroamericano 

famoso polas súas contribucións nos musicais de Broadway. Despois dun 

tempo estudando matemáticas, accedeu á Julliard School of Music. Durante a 

II Guerra Mundial, foi arranxista e orquestrador para diversas agrupacións 

musicais da mariña Estadounidense. Despois da Guerra, Henderson comezou 

unha longa asociación con varios músicos notables da época, entre eles Duke 

Ellington, con quen mantivo unha estreita relación e orquestrou parte das súas 

obras sinfónicas para orquestra. Entre os seus traballos destacan os seus 

arranxos para algúns musicais de Broadway, o seu traballo como director 

musical en programas de televisión e arranxos para Canadian Brass. Foi 

nomeado a dous premios Tony. 

 

 

 

 

- De Cai, Pascual Piqueras 
Chegados ata este punto vamos a pechar os ollos e imos a desfrutar a música 

igual que o están a facer o quinteto enriba do escenario. 

 

Pascual Piqueras 

1973. Licenciado en Dirección de Orquestra polo Real Conservatorio Superior 
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de Zaragoza, Profesor de Trompeta e Teoría da música. Noutro plano realizou 

estudos de harmonía moderna e improvisación de Jazz. É compositor de obras 

para Banda, Coro, Quinteto de metais, e compositor de música para distintos 

documentais.  
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6. ACTIVIDADES 
 

Nesta guía adentrámonos na historia involucrando aos alumnos con diversas 

actividades, xa que é a mellor forma de aprender conceptos de maneira 

divertida e amena. 

 

Unha parte destas actividades contén exercicios dun carácter totalmente 

musical, tanto rítmicos como melódicos, que axudarán ao alumno a coñecer 

moitas das partes e características do concerto. Consideramos que canto máis 

familiarizados estean con todos os elementos a tratar, máis poderán disfrutar 

da música y o espectáculo en directo.  

  

Outra parte recolle cancións, debuxos... Con isto poderán repasar e recordar 

os novos conceptos aprendidos durante este tiempo, tanto na clase como 

durante a función. 

 

Trataremos de que os alumnos se involucren ao máximo posible nesta historia, 

que poidan identificarse con ela, imaxinar como poderían vivila... que durante o 

concerto poidan sentirse dentro do argumento. Que vivan a música da forma 

máis interna posible e descubran unha novo linguaxe que lles axudará a 

comunicarse mellor.  

O profesor pode realizar as actividades na orde que crea preciso, e modificar 

ou suprimir algunha destas dependendo dos seus criterios segundo a idade, o 

nivel, o tempo... 

 

Comezamos a loitar! Somos heroes y temos unha misión! 
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- Colorea o logo e o superheroe dos colores que máis che 
gusten. 
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- Constrúe unha trompa. 

 

Se ti tamén queres ter un instrumento na túa casa e ser coma os 
superheroes... é moi fácil! Presta atención. 

 

 

Para construír unha trompa doméstica precisamos un pedazo de mangueira e 
un funil de plástico. 

 

 

 

 - Cortamos a mangueira á distancia que máis nos guste, considerando 
que canto máis ancha e longa sexa a mangueira máis grave será o seu son. 

 

 

 - Enrolamos o tubo e amarrámolo. 

 

 

 - Introducimos o funil nun dos extremos da mangueira. 

 

 

 - Sopramos vibrando os nosos beizos a través da mangueira. 
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- Identifica as partes dos instrumentos. 

 

OS SUPERHÉRCULES póñennos esta vez a proba. Queren saber o que 

aprendemos ata agora. Demóstralles o que valemos! 
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- ¿Verdadeiro ou Falso? 

 

Silencieitor quere destruír a música e despistarnos contándonos cousas falsas 

e algunha mentira. Axúdanos a loitar contra él dicíndonos cales destas frases 

con Verdadeiras e cales Falsas! 

 

 

 

     O saxofón é un instrumento de vento-metal 

 

     A tuba é o instrumento máis grave do quinteto de metais 

 

     A pequena fuga en Sol menor foi escrita por Mozart 

 

     Os Superhércules visten de cor vermella 

 

     O trombón ten unha vara que permite conseguir distintas notas e alturas 

 

     O clarinete e a trompa son da mesma familia de vento 

 

     O quinteto de metais está formado por 1 trompeta, 2 trompas, 1 trombón 
e 1 tuba 

 

     A polka é de orixe española 

 

 

 



! 28!

- Baila a Galliard Battaglia. 

 

(Facilitarase un audio coa guía, se non dispón del contacte en 
info@herculesbrass.com) 

Esta actividade está destinada a recoñecer o ritmo que aparece na obra, e 

facer conscientes aos alumnos de que calquera peza musical tene un 

importante factor rítmico que aprenderemos a identificar mediante o baile.  

Pódese explicar que o ritmo dunha obra musical é como o pulso do noso 

corazón. Poden localizar as súas propias pulsacións y sentilas para facerse 

máis conscientes.  

Escoitaremos a audición da Galliard Battaglia para comezar a familiarizarse 

con ela. A continuación, os alumnos poranse de pé e indicaráselles que movan 

o seu corpo hacia os lados, marcando o ritmo da audición. O profesor poderá 

indicar hacia que lado comeza o movemento para que sexa máis homoxéneo.  

O seguinte paso é practicar o mesmo exercicio con efecto de imitación. 

Formaranse dous grupos, un frente ao outro, e moveranse hacia os lados 

imitándose, sen perder o tempo y en espello. 

Este movimiento é o que o quinteto realizará sobre o escenario, polo que 

cando chegue o momento, poderán recoñecelo e imitar aos músicos. 

A esta actividade pódese engadir algunhas variantes sumando a figura do 

director, indicándolles ao largo da audición cando deben comezar o 

movemiento y cando paralo, conseguindo a máxima atención e 

compenetración do grupo. Ademáis, podemos realizar varios grupos e alternar 

o movemento dun a outro nas distintas frases da obra.  
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- Escribe Música 

 

SOS! Silencieitor borrou parte da partitura da Fuga en Sol menor de Bach. 

Precisamos a vosa axuda para poder reconstruíla. Poñede tódolos sentidos 

para lograr que sone perfecta.  
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- Inventa unha letra para a Pequena Serenata Nocturna de 
Mozart. 

 

¿Serás capaz de poñer unha letra divertida e moderna a unha melodía dun 

gran compositor como foi Mozart?  
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- Practica ritmos diferentes coa Tritsch - Tratsch Polka de J. 
Strauss. 

 

Xa identificamos ritmos có baile, e agora toca seguilos coas palmas. A 

continuación mostramos dous posibles ritmos para a Polka, un máis sinxelo e 

outro para os máis atrevidos.  

O profesor será o encargado de decidir en que niveis e sesións practica cada 

ritmo. Incluso os propios alumnos poden propoñer o seu propio modelo rítmico 

para esta melodía.  
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- Constrúe unha nova canción. 

 

Para iso imos a xuntar dous temas tradicionais, coma no The Saint's Hallelujah. 

 

 

Por exemplo: 
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- Conclusións do concerto. 

 

- ¿Qué persoaxe che gustou máis? 

 

- ¿Cál foi o teu instrumento preferido? 

 

- ¿Cantos instrumentos escoitaches no concerto? 

 

- ¿Qué obra foi a túa favorita? 

 

- ¿Cantos músicos participaron? 

 

- ¿Qué hai que facer cos beizos para que soe un instrumento de vento-metal? 

 

- ¿Gustouche o concerto? Conta a OS SUPERHÉRCULES o que aprendiches. 
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7. ARTISTAS 
Hércules Brass Quinteto de metais 
nace na Coruña no ano 2012 e está 
formado por novos profesionais de 
vento metal cunha longa experiencia 
tocando xuntos, principalmente na 
Orquestra Nova da Sinfónica de 
Galicia e na Joven Orquesta 
Nacional de España. 

Xa nos seus comezos Hércules Brass 
foi finalista no 8th International Jan 
Koetsier Competition for Brass Quintet celebrado en Alemaña, semifinalista 
no 8th International Chamber Music Competition en Francia e obtivo o 
primeiro premio do IV Concurso de Vent-Metall Valeriano Machi i Esparza 
en Benimodo.  

Afondaron na música de cámara no Curso de Especialización de Música de 
cámara na EAEM (Escola de Altos Estudos Musicais) de Santiago de 
Compostela. 

O seu interese por ampliar e dar a coñecer o repertorio para quinteto de metais 
é patente na súa labor didáctica co proxecto OS SUPERHÉRCULES; no feito 
de que compositores galegos como Xoan Antón Vázquez, Fernando Arias e 
Juan Durán, lle adicaron obras, e tamén na súa participación no proxecto No 
Bico un Cantar, organizado polo Consello da Cultura Galega, interpretando 
arranxos xunto con 400 nenos. 

O novo ensemble actuou en Galicia, Asturias, Zamora, País Vasco, 
Comunidade Valenciana, Cataluña e Madrid. En Decembro de 2012 foron 
invitados pola JONDE para participar como profesores na Orquesta Manuel 
María Gutiérrez, así como nunha serie de concertos en Costa Rica.  

Ademais, participaron en festivais como o IX Curso Internacional Semana 
Musical de Salceda de Caselas, Festival Spanish Brass Alzira 2013, 
Festival Ticino Musica 2013 en Suiza, este último como quinteto residente. 

Na súa curta traxectoria xa actuaron como solistas coa Orquestra Nova da 
Sinfónica de Galicia, a Banda Unión Musical de Meaño, a Banda Municipal 
de A Coruña e coa Orquestra Sinfónica de Galicia estreando o espectáculo 
"Historia do Quinteto Triste e a Bruxa Anónima". 

Recentemente, foron protagonistas dunha das emisións de “Música Joven” 
en Radio Clásica de RTVE e recibiron o primeiro premio no “eMuse” Online 
Music Competition 2014 

Dende agosto de 2014 organizan o Festival Hércules Brass Celanova, na 
localidade ourensá. 

www.herculesbrass.com      



 

 




