AL CASTELL DE FLIX - CA DON VENTURA – CINEMA UNIO SOCIAL
diàleg entre patrimoni històric/cultural, paisatge i músiques sonores
3/4 d'agost del 2013 - FLIX
“NIT ELECTRO-SONORA” - diàleg entre patrimoni històric/cultural, paisatge i músiques sonores és un
espectacle musical-sonor i visual organitzat per www.joanbages.com, Tow Truck (http://lhorahac.blogspot.fr/),
l'Associació al Cana (http://associaciolacana.blogspot.fr/) i l'Ajuntament de Flix – Regidoria de Cultura/ Regidoria de
Festes i Tradicions (www.flix.cat/).
Aquesta activitat invita a tothom a gaudir els dies 3 i el 4 d'agost del 2013 d'una activitat musical -sonora i visual
singular que es desenvoluparà al poble de Flix. Al llarg dels dies 3 i 4 tindrem activitats sonores al Castell de Flix, Ca
Don Ventura i al Cinema de la Unió Social de Flix.
Patrimoni històric/cultural, paisatge i creació artística es donen de la mà per articular durant el vespre i la nit del
dia 3 a l'interior castell una performance sonora de Matias Giuliani, una instal·lació sonora d'Anki Toner i una instal·lació
sonora de Beatriz Lorenzo. També a l'interior del Castell, durant la mateixa nit, podrem gaudir, gràcies a la flixanca Rosa
Llop, d'un espai de visionat de vídeos de l'arxiu d'OVNI de Barcelona (Observatori de Vídeo No Identificat –
www.desorg.com).
A Ca Don Ventura, durant tot el llarg els dies 3 i 4, es disposarà una instal·lació musical electroacústica amb i
sense vídeo que estarà acompanyada d'una instal·lació de ceràmica realitzada per l'artista multi disciplinar de RibaRoja, Adrià Cid.
Durant la nit del dia 3 transcorreran músiques i vídeos diversos en un marc incomparable com és la posta de
sol al castell de Flix. Durant set hores (des de les 19:00 hores fins a les 02:30 hores de la matinada), un experiència
sonora singular tindrà lloc. Una experiència que fa dialogar i confrontar la música electrònica acadèmica, amb o sense
vídeo, amb la música electrònica popular més experimental, i amb actuacions instrumentals i electroacústiques en
directe.
El dia 4, al Cinema de la Unió Social de Flix, tindrem el passe de la pel·lícula de cine mut “Dias de Joventud”
(1929) del director i realitzador de cinema japonès Yasujiro Ozu. En primícia a Flix es presentarà una versió de la
pel·lícula amb música electroacústica del compositor Alberto Carretero (Sevilla).
Aquest espectacle reivindica l'ús del patrimoni cultural i històric de Flix com un espai viu i actual, així com l'ús
lúdic del nostre entorn natural com un espai per al goig estètic.
“NIT ELECTRO-SONORA” vol donar a conèixer el nostre territori i activitat cultural arreu del món en aquests
temps convulsos i de canvi que li toca viure a Flix. Per aconseguir aquest objectiu comptem amb la participació de
l'Associació Catalana de Compositors, de l'observatori OVNI, de l'organització d'un “Call for works” internacional i
gaudirem de la presència i participació de músics provinents de països com Espanya, França, Catalunya, Argentina i el
Japó.
A més a més aquesta “NIT ELECTRO-SONORA” té la voluntat de fer participar algunes de les entitats culturals
i musicals que estan plenament arrelades al nostre territori; l'Escola Municipal Música de Flix i l'Associació de Músics de
Flix.
Aquesta proposta musical i sonora es servirà sota el cel estrellat d'un nit d'estiu a l'interior i exterior del Castell
de Flix, on la gent podrà en tot moment prendre una copa i fent un mos. Així com fer volar la seva imaginació i gaudir
d'una estona ben agradable tot apostant per una activitat cultural diferent a les nostres terres.

DATES I LLOCS
-Dates: Dissabte 3 i Diumenge 4 agost 2013.
-Llocs: Ca Don Ventura / Interior i Exterior del castell de Flix / Cinema de l'Unió Social de Flix.

DISSABTE 3 D'AGOST
Al carrer
- Matias Giuliani (Argentina) realitzarà durant el dia 3 diverses entrevistes a la gent de Flix per a realitzar la
seva obra – performance, Descobrint Flix, a l'interior del castell. Matias Giuliani realitzarà un muntatge visual
– sonor amb els materials gravats que dialogarà amb alguns dels membres de l'Associació de Músics de
Flix.
Ràdio Flix
- Programa especial de Ràdio Flix de les 10:00 hores fins a les 11:00 hores. Amb música i entrevistes a
alguns del participants.
Ca Don Ventura: “Presentacions – Instal·lacions - Xerrada - Concert”
- Presentació: De les 12:00 hores a les 12:15 hores.
. Breu presentació dels dos dies de la “Nit Electro Sonora”.
. Presentació de la instal·lació sonora - visual permanent durant els dies 3 i 4: Obres electròniques rebudes
d'arreu del món. Obres electroacústiques amb i sense vídeo del “Call for Works” internacional i del “Call for
Works” a l'Associació Catalana de Compositors:
.... Obres electròniques: Adolfo Núñez /// Aï Watanabe /// Alberto Bernal /// Ariadna Alsina /// Carlos David
Perales Cejudo /// Daniel D'Adamo /// Daniel Sprintz /// Dante Tanzi /// Eric Broitmann /// Esteban
Anavitarte /// Ezequiel Esquenazi /// Federico Schumacher /// Gabriel Brncic /// Guillaume Hermen /// Hadas
Pe'ery /// Hans van Eck /// Hèctor Parra /// Horacio Vaggione /// Ignacio Baca Lobera /// Javier Piñango ///
Joan Bagés /// Jorge Sad /// Juan Antonio Lleó /// Julian Avila /// Lautaro Vieyra /// Leticia Clota Villegas
Carusso /// Lin-Ni Liao /// Matias Hanke /// Mauricio Pauly /// Panayiotis Kokoras /// Pedro Castillo Lara ///
Teresa Carrasco /// Vicent Gómez Pons.
.... Obres electroacústiques amb vídeo del “Call for Works” internacional: Adolfo Kaplan, Franck Dudouet ///
Alejandro Casales /// Andreu Latorre /// Ángel Faraldo, Yolanda Uriz /// Claudia Larcher, Constantin Popp ///
Daniel Cabanzo /// Daniel Iván /// Daniel Iván, Sol Rezza /// Deniss Kacs, Sarah Schreier /// Edgar Barroso ///
Florent Colautti, Julien Paumelle /// Go Taneda, Tomoe Kishimoto /// Hayashi Kyohei /// Iñaki Estrada,
Paloma Pájaro /// Irene Pacini /// Jorge Vazquez, Nero F. Zamitiz /// Joseph Tagg /// Julian Scordato ///
Kotoka Suzuki, Claudia Rohrmoser /// Manuel Rodriguez Valenzuela /// Marco Marinoni /// Miquel Angel
Marin, Ester Xargay /// Nicolas Vérin, Dominique Piollet /// Núria Giménez Comas /// Pedro Castillo Lara,
Caroline Bobek /// Pedro Guajardo /// Pere Vicalet /// Rafael Diaz /// Takuto Fukuda.
.... Obres electroacústiques amb vídeo de l'Associació Catalana de Compositors: Josep Maria Mestres
Quadreny, Ester Xargay /// Mercè Capdevila, Ester Xargay /// Oriol Graus /// Xavier Guitó i Gassiot.
- Presentació de la instal·lació de ceràmica de l'artista ebrenc Adrià Cid (Riba Roja): 12:15 – 12:30.

- Concert amb una selecció d'obres electròniques i obres electroacústiques amb vídeo del “Call for Works”
internacional i de l'Associació Catalana de Compositors:
. Obres de: Leticia Clota Villegas Carusso (Argentina), Sergio Sanchez (Murcia), entre d'altres compositors.

- Xerrada del músic ebrenc Joan Vidal (Tortosa): El Despertar Auditiu. 13:00 - 13:30

- Concert d'Hodos Ensemble de Paris (França): De les 13:30 a les 14:15 hores. Obres de Facundo Llompart
(Argentina), Misael Gauchat (Argentina) i d'altres compositors.
Interior del Castell:
- Presentació de la “Nit Electro Sonora”. A les 19:00 hores.

- Performance, Descobrint Flix, de Matias Giuliani amb la interpretació de músics de l'Associació de Músics
de Flix. De les 19:00 hores fins a les 19:30 hores.
- Presentació de tres instal·lacions sonores: De les 19:30 a les 20:00 hores:
. La flixanca Rosa Llop ens presentarà una selecció d'obres audiovisuals de l'arxiu de l'observatori OVNI
(Observatori de Video No Identificat) que hi ha al CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona).
. Presentació de la instal·lació sonora del músic Anki Toner (Barcelona).
. Presentació de la instal·lació sonora de Beatriz Lorenzo (Madrid).
- Concert d'Hodos Ensemble de Paris (França) i del clarinetista Alejandro Castillo. De les 19:45 a les 20:30
hores.
. Hodos Ensemble interpreta obres instrumentals de: Sergio Findemraizer (Catalunya/Argentina), entre
d'altres compositors.
. Alejandro Castillo (Catalunya) interpreta al clarinet baix obres per a clarinet i electrònica de Juan Pablo
Carreño (Colòmbia) i Joan Bagés (Flix).

Exterior del castell.
- Concert del Vespre (música acusmàtica) – ESPAI 2. De les 20:30 a 21:45. Concert de l'SCRIME de
Bordeus (França) a càrrec de Christian Eloy, concert amb obres acusmàtiques dels barcelonins José Manuel
Berenguer i Medin Peiron, Sergio Sánchez (Múrcia), Lin-Ni Lao (Taiwan), entre d'altres compositors.
- Concert del Sopar (música electrònica - Dj i free jazz) – ESPAI 1. De les 21:45 hores a les 23:00 hores.
Amb el Dj Tow Truck (Flix) i el trio de free jazz Hipopòtam (amb músics de Flix).
- Concert de nit 1 (improvisacions electroacústiques, saxòfon, objectes sonors, projeccions i l'Ensemble de
l'Escola Municipal de Musica de Flix amb Alfons Guiu i Joan Bagés) – ESPAI 2. De les 23:00 hores a les
24:15 hores.
. L'estro morfològic de Joan Bagés amb l'Ensemble de l'E.M.M. de Flix i Alfons Guiu Mestres.
. Lali Barrière (Barcelona).
.Iñigo Ibaibarriaga / Julio Escriván (Euskadi).

.Edith Alonso (Madrid) i Antony Maubert (França).
- Concert de la nit 2. (música electrònica - Dj) – ESPAI 1. De les 24:15 hores a les 01:00 hores.
.Dj Vicent Fibla (Segell Discogràfic SPARK).
- Concert de matinada 1. (Musica acusmàtica japonesa) – ESPAI 2. De les 01:00 a les 01:30 hores.
.Tomonari Higaky (Japó).
- Concert de matinada 1. (Musica acusmàtica, vídeo projeccions). ESPAI 2. De les 01:30 a les 02:30.
. Obres de: Javier Campanya (Sevilla), Alvaro Martinez Leon (Madrid), Edu Comelles (València). Mercè
Capdevila (Barcelona), entre d'altres compositors.

DIUMENGE 4 D'AGOST
Al Cinema de la Unió Social de Flix
- Passe de la pel·lícula de cine mut “Dias de Juventud” (1929) del director i realitzador de cinema japonès
Yasujiro Ozu. En primícia a Flix es presentarà una versió de la pel·lícula amb música electroacústica del
compositor Alberto Carretero (Sevilla). Presentació del treblal compositiu a càrrec d'Alberto Carretero i
passe de la pelicula. De les 18:00 hores a les 20:15 hores. Entrada simbòlica pagant.

SERVI DE BAR I MENJAR A LA PLAÇA DEL CASTELL
- Bar l'Escala de Flix
- Cervesa artesanal LO GAMBUSI

PATROCINADORS

COL.LABORADORS

