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En Què Consisteix?
Audiotalaia Summer Camp és un taller,
una residència, un curs i una experiència creativa col·lectiva. Consisteix a
reunir diverses ments creatives i inquietes sota un mateix sostre per aprendre, compartir i desenvolupar propostes
al voltant de la creació sonora i digital
amb un marcat accent experimental.

Aula / Espai de Treball

La Morera de Montsant

On?
Audiotalaia Summer Camp tindrà lloc a les
instal·lacions d'ADDEND, un espai híbrid
de creació i convivència en l'entorn rural.
ADDEND és a la Morera de Montsant, a
més de 700 m sobre el nivell del mar, en
plena comarca del Priorat, a una hora i
mitja de Barcelona.

Entorn Rural

Quan?

La primera edició d'Audiotalaia
Summer Camp se celebrarà el
juliol, des del dissabte 16 fins al
diumenge 24. Els participants
residiran a ADDEND nou jornades i
vuit nits.

A qui va dirigit?
Aquest curs, estada o residència està
enfocat a persones joves i creatives
vinculades o no al món del sonor i la
música. Busquem estudiants de belles
arts, de comunicació audiovisual, de
conservatori, dissenyadors, cineastes,
fotògrafs,
músics
electrònics...
Sobretot, però, busquem persones que
vulguin integrar el so en el seu procés
creatiu personal.

El Priorat, Tarragona.

Zona Comuna / Estances

Qui ho organitza?
Audiotalaia Summer Camp és
una iniciativa d'ADDEND i
Audiotalaia, capitanejada pel
músic, productor i artista
sonor Edu Comelles, que
dirigirà la trobada i tota
l'activitat formativa d'aquesta
trobada pluridisciplinària de
creació sonora i digital.

Com es desenvoluparà?
Dormitoris

Audiotalaia Summer Camp és una trobada
creativa en la qual el so, la tecnologia i el
paisatge es conjuguen en diversos processos
creatius al llarg de nou dies. L'estada es dividirà
en tres etapes: la primera, formativa i teòrica
sobre so i creativitat; la segona, d'activitats
pràctiques; i
la tercera fase, de
desenvolupament de projectes site-specific.
Totes les activitats es realitzaran de forma
col·lectiva en les instal·lacions d'ADDEND.

Dormitoris / lliteres

En què consisteix la convivència?
ADDEND és un espai de convivència. Els participants en aquesta trobada conviuran en quatre
habitacions amb setze lliteres i espais comuns.
Les tasques creatives i experimentals es combinaran amb diverses rutines diàries en les quals el
grup funcionarà com un equip de treball. Aquesta
estada és un procés d'immersió i treball intensiu:
una setmana per treballar, aprendre i compartir
col·lectivament.

Terrassa Comuna

Quin cost té?
El cost total de l'estada és de 250 €,
que inclou l'allotjament per vuit nits
a ADDEND i la manutenció durant
nou jornades.

Cuina

Com m’inscric?
Només has d'enviar un correu
electrònic a audiotalaia@gmail.com,
amb una breu carta de motivació, i
enllaços a treballs personals, si en
tens. Una vegada seleccionades les
persones inscrites, han d'abonar la
quantitat i formalitzar la inscripció.

AUDIOTALAIA SUMMER CAMP
TROBADES DE CREATIVITAT SONORA I DIGITAL
Aquestes jornades es plantegen com un curs o una residència d'estiu en el cor del Priorat, envoltats d'un entorn natural i un paisatge
rural únic. Al llarg de deu dies, els participants conviuran, treballaran i s'endinsaran en el món de l'art i el paisatge sonor a través d'un
procés didàctic, col·laboratiu i d'intercanvi creatiu al voltant de l'escolta, el so i la tecnologia.
L'objectiu és generar un interès cap a l'escolta del nostre entorn
sonor i, sobretot, serveix com a introducció al paisatge sonor i les
possibilitats musicals, compositives, narratives i documentals de la
fonografia i els enregistraments de camp. El curs es divideix en
trobades teòriques, en els quals es presentaran, debatran i exposaran les bases conceptuals i els referents en aquesta disciplina; i sessions pràctiques en l'entorn. Es realitzaran derives, campanyes
d'enregistraments i tot tipus d'activitats pràctiques a l'entorn del
Priorat, sempre enfocades a l'escolta i l’enregistrament de paisatges sonors. Així mateix es treballarà en sessions pràctiques la difusió
de paisatges sonors a través d'un sistema d'altaveus multifocal.
Aquestes jornades inclouen també, de forma opcional, un taller de
construcció de micròfons binaurals (omnidireccionals) i micròfons
de contacte.

El taller oferirà les eines bàsiques de muntatge i assemblatge d'un
joc de micròfons i una sessió d'aprenentatge i ús de les eines
creades en el taller.
L'estada es complementa amb el desenvolupament d'una o diverses
instal·lacions sonores o performances site-specific a desenvolupar
pels participants en les jornades. Totes aquestes activitats creatives
es realitzaran en col·laboració amb l'organització, el director de les
jornades i els membres del grup de treball. Tots ells hauran de consensuar al llarg de l'estada la formalització de les instal·lacions i la
seva presentació pública en culminar l'esdeveniment.
Finalment, aquestes jornades proposen una oportunitat única de
submergir-se en el món dels enregistraments de camp, el paisatge
sonor i l'art sonor en un entorn natural privilegiat. El període de
residència-taller permetrà als participants aprofundir en la seva
pròpia pràctica artística i enriquir-la amb tot el que el so, l'escolta i
la difusió ofereixen a tots els nivells.
Totes les activitats teòriques i pràctiques estaran dirigides per l'artista sonor i músic Edu Comelles. La tutorització del procés de
treball es realitzarà en col·laboració amb Edu Comelles i l'organització de ADDEND.

PROGRAMA

CONVIVÈNCIA

Les jornades es divideixen en tres etapes diferenciades. En l'inici de
la residència, se succeiran les sessions teòriques i pràctiques destinades a establir els puntals bàsics d'aquesta pràctica artística i documental. En aquesta etapa es realitzaran els tallers d'escolta atenta,
construcció de microfonia i marc teòric.

Aquestes jornades es desenvoluparan de forma intensiva i en convivència en les instal·lacions d’ADDEND. Aquest espai compta amb
quinze llits en quatre dormitoris compartits, espais comuns, aules
de treball, cuina i banys.

En la segona etapa, i una vegada organitzats els participants, es procedirà al desenvolupament dels diversos projectes o propostes
col·lectives i/o individuals que conformaran les presentacions finals.
Al llarg d'aquest procés es definirà el caràcter dels treballs a presentar, ja siguin instal·lacions, performances o accions en l'entorn.
Tots aquests projectes estaran íntimament relacionats amb l'entorn.

La participació en les jornades inclou l'acceptació per part dels participants de col·laborar diàriament amb les tasques bàsiques de
cuina, neteja i organització. Això implica que es crearà un organigrama de treballs a repartir entre tots els participants i requereix el
seu compromís.

PERFIL DELS PARTICIPANTS
En l'etapa final de les jornades es formalitzaran les propostes de
cada participant o grup de participants, i es dissenyarà un recorregut
o programa per a la seva visita pública, oferint als veïns de la comarca la possibilitat de gaudir del resultat d'un procés creatiu al voltant
del paisatge sonor del Priorat.

Aquestes jornades estan obertes a totes les persones, de totes les
edats, interessades pel so, l'art i el paisatge sonor i les seves possibilitats creatives, independentment del seu bagatge o coneixements
previs. En particular s'anima especialment a participar a estudiants
de belles arts, art sonor, música, comunicació audiovisual, cinema,
ràdio, fotografia, vídeo, performance, disseny de so, etc. Es tindrà
especialment consideració a les persones vinculades al món de
l'etnografia, l'antropologia o la geografia, així com a arquitectes o
estudiants d'arquitectura vinculats amb pràctiques amb el paisatge.

IMPARTEIX: EDU COMELLES
Edu Comelles és creador sonor, músic i gestor cultural. Actualment
es troba involucrat en diversos projectes, individuals i col·lectius, que
entren en relació directa amb la creació sonora contemporània, el
paisatge sonor o la música experimental.
Les seves obres han estat exposades en centres d'art com Laboral
de Gijón, Espai Rambleta, Lo Pati, CCCB, Caixaforum o Arts Santa
Mònica a Barcelona, la seva ciutat natal. Les seves composicions
han sonat al voltant del món, en certàmens com Ars Electrònica a
Àustria, al Festival Tsonami a Xile o al MAMM a Medellín (Colòmbia),
entre molts altres.
Comelles ha publicat una vintena de treballs discogràfics, entre projectes en solitari i al costat de diverses formacions, en segells com
SPA.RK, Fluid Audio, Impulsive Habitat, Surrism, Mandorla... En solitari o en col·laboració, ha actuat al Museu Reina Sofía de Madrid, al
MUAC de México DF, al Sónar 2013 amb Cello + Laptop (projecte que
comparteix amb la violoncel·lista Sara Galán), al Festival Fase de
Berlin i al festival català Eufònic.

Des de l'any 2007 dirigeix Audiotalaia, una plataforma digital dedicada a l'edició, producció i difusió de música experimental i art sonor
sota llicències Creative Commons.
A València, la ciutat on resideix, ha estat el director artístic durant
quatre anys dels cicles de concerts Off_Herzios, programant una
seixantena de concerts en diversos espais i sales d'art. Actualment
és el comissari de la programació d'Art Sonor de l’EACC (Espai d'Art
Contemporani de Castelló), i comissari independent en el veterà
festival Ensems de Música Contemporània.
En el vessant acadèmic, Comelles és doctor en belles arts, màster
en disseny de so per la Universitat d'Edimburg i màster en arts visuals i multimèdia per la Politècnica de València. Al costat de Fernando
Ortuño i a l'Escola de Superior de Disseny de València desenvolupa
un projecte de recerca que planteja models expositius per a l'art
sonor i les músiques experimentals.
+ info: www.educomelles.com

COST:

PLACES:

Cada participant seleccionat abonarà la quantitat de 250 € en concepte d'estada (vuit nits) i manutenció (nou dies). Aquest preu inclou
la manutenció i l’allotjament per deu dies, així com els trasllats que
es requereixin en funció de les activitats durant les jornades.

Aquest taller té un contingent màxim de 15 places, amb possibilitat
d'ampliació.

Cada participant, independentment de la seva procedència d'origen,
ha d'arribar fins a la Morera de Montsant o fins a Cornudella de
Montsant pels seus propis mitjans. L’organització facilitarà l’arribada i transport de tots els membres a ADDEND un cop concretat el
grup de participants.

Del 16 al 24 de Juliolde 2016

Curs reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, com a activitat de formació permanent (mestres d'infantil
i primària i professors de secundària).
INSCRIPCIONS.
Els interessats a participar han d'escriure un correu electrònic a
audiotalaia@gmail.com, amb una breu carta de motivació i enllaços
a treballs personals, si en té. Una vegada seleccionats i inscrits, l'organització informarà d'altres detalls i de preparatius previs a l'estada.

DATES:

LLOC:
ADDEND / La Morera del Montsant. Comarca del Priorat. Tarragona.
Espanya.
+ INFO:
addend.comissariat.cat
www.audiotalaia.net
_
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