
UN PROXECTO 
CHEO DE ILUSIÓN, 
ABERTO A ACOLLER 
TALENTO MUSICAL 
E MOSTRARLLO 
Ó MUNDO.





QUEN SOMOS
A Orquestra Gaos xurde como un 

proxecto para aglutinar o talento de 

xóvenes músicos dos principais 

conservatorios de Galicia, que non 

teñen doado ó acceso a unha práctica 

orquestal continua.

No seu día, Andrés Gaos, o compositor 

coruñés ó que queremos honrar

 incorporando o seu nome ó da nosa 

formación, buscou na Arxentina as 

oportunidades que na súa terra, en 

momentos moito máis complicados 

da nosa historia, se lle negaron.

Desde a súa creación ofrece máis dun 

centenar de concertos e participan 

como solistas máis dunha cincuentena 

de músicos galegos cunha importante 

traxectoria artística, algúns dos cales xa 

posúen unha dilatada carreira. 

Nestes anos, ademais da súa propia 

tempada de concertos, tanto na 

Coruña como no resto da comunidade 

galega, convida a importantes músicos 

para coidar a formación dos seus 

membros, como David Grimal, violinista 

e director de Lles  Dissonances ou David 

Ethéve, violonchelo principal dá OSG. 

Ademais, realiza concertos de música 

contemporánea, estreando obras de 

novos compositores en colaboración 

coa asociación galega de compositores,

Logo de más de unha década de 

actividade seguimos traballando coa 

mesma enerxía e ilusión, á vez que 

afrontamos novos proxectos para 

demostrarlle ó mundo a nosa cultura e 

todo aquelo do que somos capaces.



A NOSA 
HISTORIA

2010
Gravamos o noso primeiro CD con temas 

galegos orquestrados por Juan Durán 

xunto á soprano Cristina Gallardo-Dômas.

Creación do Coro Gaos

Interprétase por primeira vez na Catedral 

de Santiago o Requiem de Mozart, no 

marco do Ciclo de Catedrais que 

organizamos en colaboración coa 

Consellería de Cultura da Xunta de Galicia. 

2009
Nacemos con 90 músicos de 

toda Galicia, a maioría 

estudantes e profesores 

dos conservatorios galegos.



2010-Act
Iniciamos a nosa minitemporada de concertos na Coruña. Desde entón 

realizamos máis dun centenar de concertos dentro e fóra de Galicia.

Organizamos o noso tradicional concerto de Nadal colaborando con institucións 

como o IBS Padre Rubinos ou a FEGEREC, convidando a artistas consagrados 

como Ainhoa Arteta, Borja Quiza ou Celso Albelo xunto ao Coro Gaos, corogaos 

Xove e os minigaos.

En 2020 realizamos a nosa primeira produción lírica tocando desde o foso, 

e somos a orquestra residente no Festival de Ópera de Fuerteventura.





FERNANDO BRIONES

É director titular da Orquesta e Coro Gaos 

desde a súa creación en abril de 2009 coa 

que desenvolve unha intensa actividade  

concertística, acompañando a un gran número 

de solistas entre os cales destacan Cristina 

Gallardo-Dômas, Ainhoa Arteta, Borja Quiza, 

Celso Albelo, Mariola Cantarero, Juan Jesús 

Rodríguez ou Francisco Corujo. 

Asimesmo, obtén o Primeiro Premio no XIII 

Concurso Nacional de Corais “Antonio José” 

celebrado en Burgos, o Segundo premio no  

XXXII Certame Internacional “Villa de Avilés” e 

no  XLV Certame Coral de Ejea de los 

Caballeros, Premio do Público do 63º Certame 

de Habaneras e Polifonía de Torrevieja e 

Segundo premio no Gran Premio Nacional de 

Canto Coral 2017, Primeiro Premio do VI 

Certame Coral de Arbo e Premio á mellor 

interpretación da obra obrigada (2018).

En 2011 grava para o selo discográfico Verso o  

CD “ Lela” ( VRS2103) con cancións galegas 

orquestradas polo compositor Juan Durán.

Dirixe a  Taipei  Philharmonic  Orchestra e a  

Taipei  Chinese  Orchestra, no marco do 2015  

TCO  International  Conducting  Competition 

celebrado en  Taipei ( Taiwan). 

En maio de 2017 dirixe á Kósovo  Philharmonic  

Orchestra no marco do Festival  Remusica 

2017 (Prishtina).  É convidado durante as 

tempada 2018 e 2019 a  dirgir a Kósovo 

Philharmonic  Orchestra and Choir. 

En 2020 dirixe a nova produción da verbena 

da Pomba da Tempada Lírica da Coruña na 

que se inclúen dúas galas líricas con artistas da 

talla de  Sondra  Rodvanosky, Carlos Álvarez, 

Simón  Orfila, Alejandro  Roy, Borja  Quiza,  

Carol García ou Vanessa  Goikoetxea entre 

outros. 

Actualmente compaxina a súa actividade  

concertística coa docencia na cátedra de 

dirección do CSM A Coruña así como a de 

pianista do barítono Borja  Quiza.

Director
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