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VIBOMASK
2023
O Festival Internacional Mascarada Ibérica 
ViBoMask é unha continuación e ampliación 
da Mascarada Ibérica que se vén celebrando en 
Viana do Bolo e Vilariño de Conso dende hai oito 
anos (coa excepción de 2021). É un evento que 
polo seu valor etnográfico e repercusión atrae 
tanto a curiosos como a investigadores, artistas, 
fotógrafos e medios de comunicación.
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O evento da Mascarada Ibérica nace grazas 
á unión entre os membros das comunidades 
portadoras de diferentes mascaradas da península 
Ibérica. Foi crecendo gradualmente no número 
de manifestacións participantes (dende os 16 
de 2015 ós 50 que se citarán en 2023). Neste 
senso, o compromiso do evento coa promoción 
do Patrimonio Cultural Inmaterial é firme e nas 
vindeiras edicións prevé acoller varios grupos de 
fóra da Península.

A repercusión mediática tamén foi en aumento, 
cada vez son máis as persoas que se achegan a 
gozar do evento. Na edición anterior, repartíronse 
case un centenar de acreditacións entre prensa, 
fotógrafos e televisión.

 Actualmente, ViBoMask constitúe a 
maior concentración de mascaradas de toda 
a Península Ibérica. Ademais, o evento ten 
unha particularidade: permite contemplar ós 
participantes e as súas dinámicas en inverno 
e nun ambiente rural, é dicir, recréanse unhas 
condicións espazo-temporais similares ás de 
orixe da maioría das tradicións participantes. Por 
todo iso, ViBoMask demostra que é posible levar 
adiante iniciativas culturais no mundo rural cando 
hai ilusión e esforzo.



Vista aérea Torre da homenaxe de Viana do Bolo e Vilariño de Conso

Fotografías Estela Barone
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ViBoMask pretende ser algo máis que unha mera 
exposición de máscaras. A intención é crear un 
evento que valorice a diversidade etnográfica e a 
súa pertinencia ante un mundo globalizado que 
tende á homoxeneización. ViBoMask aposta pola 
multiculturalidade e avoga por elaborar unha 
candidatura conxunta das mascaradas da península 
Ibérica para entrar na lista de Patrimonio Cultural 
Inmaterial da Humanidade da UNESCO.

 Para alentar esa conciencia patrimonial 
o festival desenvolverá ó longo da semana 
actividades destinadas a coñecer mellor os 
participantes. Haberá obradoiros e charlas nos 
centros educativos de Viana do Bolo e Vilariño 
de Conso, pero tamén están previstos outros 
proxectos destinados ó público en xeral.

 O festival é consciente de que investir 
en cultura termina xerando non só o benestar 
identitario, senón tamén un beneficio económico. 
Por iso, ante a afluencia de público que se espera, 
os visitantes terán ocasión de coñecer de primeira 
man a artesanía e a gastronomía da zona, xa que 
se habilitarán uns stands para tal propósito.
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PROGRAMA
VIANA DO BOLO

42°10′46″N 7°06′40″O

VENRES, 17

20.00 Foliada 
Actuación grupos de música 
tradicional 

As Travesas da Mezquita
As Xeitosiñas de Baltar
Banda de Gaitas de Vilariño  

 de Conso
Comando Morrazo
Charanga Alegría
Dulzaineros de Velilla de la  

 Reina (León)
Pastores de Casavieja (Ávila)
Tabernícolas
Trío Motobomba

(rúas e bares de Viana do Bolo)

12.00 Conferencias 
Pedro G. Losada (fotógrafo), Xosé 
Manuel Seixas (artesán de máscaras 
de Entroido)
(IES Carlos Casares)

17.00 Inauguración Exposición
“O Entrudio de Viana do Bolo no 
tempo”
Horario: Durante as horas que estea aberto 

o concello e o sábado toda a mañá

(Sala de exposicións Concello Viana do 

Bolo)
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SÁBADO, 18

12.00 ViBoMarket
Mercado de produtos típicos e 
artesanais  
(Zona Praza Maior)

12.30 Sesión vermú
Amenizada pola charanga Fuego
(Bares e rúas Viana do Bolo)

16.45  
Desfile VIII Festival Internacional 
Mascarada Ibérica “ViBoMask” 
(Percorrido: campo da feira, rúa Toural, rúa 

San Roque, Praza Maior e remate na rúa das 

Mazairas)

23.00 ViBoMusic  
Actuación  de grupos de música 
galegos

Nova Era
Guezos
SkaloPndras

(Praza Maior)

VIII
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VILARIÑO DE CONSO
42°10′37″N 7°10′16″O

marzo 2023
PROGRAMA
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DOMINGO, 19

10.30 ViBoMarket
Mercado de produtos típicos e 
artesanais  
(Zona Praza Maior)

11:45
Desfile VIII Festival Internacional 
Mascarada Ibérica “ViBoMask”
(Rúas Vilariño de Conso)







 1
4

 |
 V

iB
oM

as
k

ViBoMask 2023
PARTICIPANTES

PONTEVEDRA

Madamas e galáns (Cobres, Vilaboa) 

Merdeiros (Vigo) 

Rancho e Cabaleiros de Entroido 
da Feira (Salceda de Caselas) 

A CORUÑA

LUGO

OURENSE

Entroido de Samede 
(San Mamede, Paderne) 

Xenerais da Ulla 
(Concellos da comarca da Ulla) 

Entroido Ribeirao 
(Santiago de Arriba, Chantada) 

Oso, madamas e danzante
(Salcedo, Pobra do Brollón) 

Asociación “Xuntos polo fulión” 
e boteiros (Vilariño de Conso) 

Boi, Charrelos, Morte e Zamarreiro 
(A Veiga) 

Bonitas (Sande, Cartelle)  

Cigarróns (Verín)  

Entroido de Barcia (Melón) 

Farrumecos (Sobradelo, Xunqueira de 

Ambía)

Felos (Maceda) 

Felos e Madamas (Esgos)

Follateiros (Lobios) 

Fulión e mázcaras (Buxán, O Bolo) 

Fulión e mázcaras da Mourela 
pra acá (aldeas de Manzaneda) 

Fulións, mula e boteiros  (aldeas Viana 

do Bolo) 

Fulión e boteiros de Mormentelos  
(Mormentelos, Vilariño de C.) 

Galos (San Pedro da Mezquita, A Merca) 

Madamitas (Entrimo) 

Mázcaras (A Xironda)

Pantallas (Xinzo de Limia) 

Peliqueiros (Laza) 

Peliqueiros, parranfón e vaca
(Campobecerros, Castrelo do Val) 

Toro e xigante (Celavente, O Bolo) 

Troteiros (Bande) 

Vellarróns (Riós)
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VIII

CANTABRIA

ASTURIAS

PORTUGAL

CASTELA E LEÓN 

CASTELA-A MANCHA

PAÍS VASCO

La Vijanera (Silió)

Sidros y Comedies (Valdesoto)

Caretos de Arcas ( Macedo de 

Cavaleiros, Braganza)

Caretos de Lazarim (Lamego, Viseu)

Caretos de Parada (Parada de 

Infanções, Braganza) 

Antruejo de Carrizo de la Ribera 
(Carrizo de la Ribera, León) 

Atenazador (San Vicente de la Cabeza, 

Zamora) 

Mázcaras y madamas (Pombriego, 

León) 

Talanqueiras y visparros (San Martín 

de Castañeda, Galende, Zamora) 

Toros y guirrios (Velilla de la Reina, 

León)

Zarramaches y Pastores (Casavieja, 

Ávila)

Diablos y mascaritas (Luzón, 

Guadalajara) 

Carnaval de Abanto (Abanto-Zierbena, 

Biscaia) 

Joaldunak (Ortuella, Biscaia) 



PATROCINADORES OFICIAIS

 #vibomask2023

https://www.facebook.com/vibomask/
https://www.instagram.com/vibo.mask/


17-19 
marzo 2023

ORGANIZAN

COLABORAN



VIII
edición 2023

Vilariño de Conso

vibomask@gmail.com 

Viana do Bolo 

 #ViBoMask2023

https://www.facebook.com/vibomask/
https://www.instagram.com/vibo.mask/
https://www.youtube.com/@vibomaskmascaradaiberica7002

