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Com este álbum, eles realizam, entre outros
shows, uma turnê de 18 dias e 24 eventos no
Chile, Argentina e Uruguai. Eles são
convidados a tocar na Biblioteca do
Congresso da Nação e na Embaixada da
Irlanda em Buenos Aires, recebendo o
carinho de muitas comunidades espanholas,
irlandesas e escocesas nesses países e
vendendo ingressos para a maioria de seus
shows. Durante essa turnê, eles tiveram a
colaboração de cerca de 60 músicos e
dançarinos de diferentes nacionalidades, que
tocaram ao vivo com a banda.

Este álbum foi escolhido em 2016 como
“Melhor Álbum Folk Europeu” pela
Sociedade de Rádio da Itália.

Em 2020, eles embarcam em um novo
projeto, ‘Terra’, desta vez voltando-se para
os sons do povo americano. É um trabalho
em que suas 15 músicas foram compostas
inteiramente por Fernando Mosquera,
tornando-o seu trabalho mais pessoal.

Mosquera Celtic Band

A ·Mosquera Celtic Band· é uma banda
especializada em Música Folk/Celta
criada em Toledo em 2010 pelo multi-
instrumentista Fernando Mosquera.
Desde a sua origem, o repertório da
banda baseia-se nas composições de
seu criador, com um estilo atual marcado
em que funde folk com pop, permitindo-
lhes atingir um número maior de platéias.

Em 2009, o Xunta de Galicia contratou
Fernando Mosquera para compor uma
música a ser usada na publicidade do
Xacobeo 2010. Essa música seria a
origem da banda que, depois de assinar
um contrato de gravação, em 2012
apresentaria seu primeiro álbum,
intitulado ‘Peregrinatio’ e orientado
principalmente para a música galega.

Em 2015, eles lançaram seu segundo
álbum, ‘Outlander’, no qual eles se
inclinam para sons irlandeses, um álbum
gravado em 13 estúdios de gravação de 3
países diferentes e que contou com a
colaboração de 12 artistas de renome
internacional. Foi mixado e masterizado
pelo vencedor do 5 Grammy Awards
Álvaro Mata, que se tornará o mixer da
banda a partir de então.



CONHEÇA O NOVO
“TERRA”

Mosquera Celtic Band

Após dois anos de pesquisa e gravação,
‘Terra’ captura a criação de bluegrass
americano a partir da música tradicional da
Escócia e da Irlanda, explicada pelas causas
que causaram a emigração desses povos
para o Novo Continente a partir do século
XVIII.

Este álbum conta, sob vários pontos de vista
musicais, a fusão entre a música celta do
Arco Atlântico com a qual surge do outro
lado do oceano, liderada pela emigração,
uma fusão que estava presente durante a
criação dos EUA.

Sons celtas fundidos com os sons
americanos originais, nos quais também há
espaço para as chamadas músicas de ida e
volta.

A ·Mosquera Celtic Band· apresenta um som
poderoso e redondo ao vivo que não deixa
indiferentes os críticos públicos ou
especializados. Com uma abundância de
gaitas de foles e sons atuais, eles são o
melhor exemplo de quão bem os sons
retirados de diferentes culturas podem
trabalhar juntos, se você souber como
adicionar os elementos certos.



FERNANDO MOSQUERA

Mosquera Celtic Band

Nascido em Toledo, mas descendente de galego, Fernando Mosquera é um dos artistas mais
incomuns com a maior projeção do cenário musical atual, pois hoje é capaz de tocar mais de 60
instrumentos diferentes (cerca de 15 deles em um único concerto). Músico, compositor, produtor
musical e engenheiro de som, ele acabou de criar seu próprio selo, o Uilleann’s Celtic Studios, onde
grava a maior parte do trabalho que realiza.

Como compositor, deixando de lado as peças instrumentais tão comuns na música celta, Fernando
Mosquera se destaca com suas canções líricas. O que é verdadeiramente atípico nesse estilo
musical é que um flautista compõe em espanhol, galego, inglês e gàidhlig (gaélico escocês)... Tanto
que o próprio artista se define (meio brincando, meio sério) como gaitautor.

Professor de gaitas de foles galegas e escocesas, percussão e flautas irlandesas, ele também é o
criador do grupo de Música Antiga/Medieval de Toledo ·Veneranda Dies Ensemble· e da Banda de
Gaitas “Rías Seicas” (Toledo).

Como curiosidade, indique que desde 2015 ele é um membro pleno do Clan Donnachaidh ou
Robertson (Pitlochry, Escócia), um dos mais antigos clãs escoceses.

Fernando Mosquera tocou ao vivo ou colaborou com a banda em seus álbuns, artistas da
magnitude de Carlos Núñez, Hevia, Miguel Ríos, John McSherry, Kepa Junkera, Glen Velez, Rosa
Cedrón, Luar Na Lubre, Gwendal, Dónal O’Connor, Diane Cannon, Mª José Hevia, Pancho Álvarez,
Cuco Pérez, Carlos Escobedo (Sôber), Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), Ciara McCrickard, Àdhamh Ó
Broin, Gillebride MacMillan, Korrontzi Folk, Wafir Sheik, Ido Segal, o grupo basco feminino Sorginak,
“El Sherpa”, Vicky Gastelo, Lluís Gómez, Buddy García, David Soler, Francisco Cañizares e a Banda
de Gaitas “Lume de Biqueira”, entre outros.
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Mosquera Celtic Band

A ·Mosquera Celtic Band· apresenta um som poderoso e redondo ao vivo que não deixa
indiferentes os críticos públicos ou especializados. Com uma abundância de gaitas de foles e sons
atuais, eles são o melhor exemplo de quão bem os sons retirados de diferentes culturas podem
trabalhar juntos, se você souber como adicionar os elementos certos.

A banda é formada por:

Fernando Mosquera: gaitas de foles, uilleann pipes (gaitas de foles irlandesas), great Highland
bagpipes (gaitas de fole escocesas), zanfoña, flautas irlandesas, asubio galego, ocarina italiana e
harmônicas.

Sara Calatrava: voz em espanhol, galego, inglês e gàidhlig (gaélico escocês).

Manuel Briega: violino.

Rafael Martínez-Campos: guitarras acústicas e elétricas, programação.

Manuel Agudo: bodhràn (tambor irlandês), pandeireta galega, pandeiro, percussão medieval,
guimbarda (harpa na boca) e percussão pequena.

José Alberto Ortiz: bateria.
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ESCUTE-NOS, SIGA-NOS,
CONHEÇA-NOS

Você já sabe um pouco mais sobre nós e nossa música, mas se este documento deixar você com
vontade de além disso, você pode mergulhar em nosso mundo através das seguintes redes
sociais.

Você também pode entrar em contato conosco em management@fernandomosquera.com ou
em nosso redes sociais:

Mosquera Celtic Band

@MosqueraCelticBand

@FernanMosquera

@mosquera.celtic.band_oficial

 MosqueraCelticBand

open.spotify.com/artist/6y09gGCtPl5CoLrB6WD4cQ

www.mosqueracelticband.com

soundcloud.com/user-549658179-342269919


