Dissabte 02 de juliol
18.30 h, La Placeta
Concert, Boreals.
Detalls electrònics ben cuidats acompanyats
d’una contundent instrumentació que
culmina en un directe hipnotitzant i energic
que no deixa indiferent a ningú.

8e Festival d’Art
Digital i Electrònica

19 h. Escenari del Teatre Municipal
Binaural. Núria Iglesias & Kota Nomi.
Un espectacle de petit format on
uneixen so binaural, acció i poesia.

La Cellera de Ter
del 29 de juny
al 2 de juliol
de 2016

21 h, La Placeta.
DJ de continuitat - Adam Mahmood.
Com cada any el DJ cellerenc no falta
a la cita del FADE.

PROGRAMA DE MÀ

22.30 h, La Placeta
Espectacle: “El Concert de les
paraules” - Pau Riba & Playmodes
Performance poetica audiovisual dirigida
a tots els públics.
23 h La Placeta.
Performance Audiovisual: Insectotròpics.
Música, imatge i pintura s'ajunten en un
cos únic per llençar en directe una
explosió d'energia i de sensacions
irrepetibles en perfecta harmonia.

Festival d’Art Digital i Electrònica

0.45 h La Placeta.
Representa Corisco 2016 - VJ Eletroiman.
Reflexions crítiques sobre les relacions a les
grans ciutats. Un treball conceptual relacionat
amb la cultura popular brasilera que remet a
l’univers del “Cangaço”.
01.45 h, La Placeta.
Música i Visuals: Ramacod + Videocratz.
Un col•lage musical acompanyat d’uns
visuals espectaculars. (DJ + VJ)

Més informació
www.fadefestival.com

3 h, La Placeta.
Clausura FADE 2016

Sobre el festival
Un any més el festival per
excel•lencia del municipi torna
per apropar l’art digital i la música
electrònica al poble de La Cellera
de Ter.
En aquesta vuitena edició, ens
acompanyaran grans artistes,
instal•lacions i espectacles que
no us deixaran indiferents i
com cada any, en un ambient
immillorable!
La part expositiva de Ca les
Germanes obrira les portes el
dissabte dia 02 de juliol d’11.30 h
fins a les 23.30 h.
El dissabte 02 de juliol hi haura
sopar a preu popular.
En cas de necessitat, podreu
utilitzar els WC del Teatre.

Col•labora

Dimecres 29 de juny
21.30 h, La Placeta
Xerrada. Dr. Albert Bramon Planas.
Un dels investigadors i docents
més emblematics de la Facultat
de Ciencies de la UAB.
Dijous 30 de juny
21.30 h, La Placeta
Xerrada. Daniel Closa Autet.
Doctor en biologia i investigador
del CSIC a l’Institut d’Investigacions
Biomediques de Barcelona.
Divendres 01 de juliol
22.30 h. Jardí de Ca les Germanes
L'hora que toca (Amebik [J.
Savagge] & Altered Loopz)
L'hora que toca és un recull de
paisatges sonors i visuals de La
Cellera de Ter.
Divendres 01 de juliol
23.30 - 01.30 h. Bar La Presó
DJ - Navoo Dread
Una sessió d’electro funky, electro
jazz i lounge per inagurar el FADE.

Tallers
Dissabte 02 de juliol
11 h, La Placeta
Taller de Robótica per a nens i
nenes.
Taller de programació de robots
amb Mblock. Dirigit a nens i nenes
de 6 a 14 anys acompanyats d’un
adult. (Inscripcions al web del
festival)
16 h, La Placeta
Taller sobre la gravetat.
Taller on a partir d’un disc de
vinil, l’Esteva Farrés explicara
com enviar un satel•lit en órbita!
17 h, La Placeta
Taller d’ulleres Cardboard i
Oculus Rift.
Descobrir la realitat virtuals amb
les ulleres de cartró de Google i
la tecnologia de les Oculus Rift.

Instal•lacions
Dissabte 02 de juliol

La Placeta
17 h, Serigrafia. El Merkadillu, La Volta.
Una versió molt especial del cartell de
la vuitena edició del festival.

Ca les Germanes*
(11.30 a 23.30 h)

(1) Mapping de veritat. Raimon Guarro.
Instal•lació de mapping que dóna vida
a un dibuix muntat sobre un plafó.
(2) Instruments Baschet. Taller
d'Escultura Sonora Baschet de la UB
i Ferran.
Algunes escultures sonores que
representen una evolució de les
invencions acústiques dels germans
Baschet.
(3) Osciloscopis. Luthiers Drapaires.
Pantalla de televisió que permet
monitoritzar la ona de só.
(4) Fronteres. M. Auladell + FADE_LAB.
Vídeo-instal•lació que reflexiona
entorn al genocidi del les refugiades.

Tarda, Construccions amb Lego.
Institut Rafael Campalans (Angles).
Demostració de robots realitzats pels
i les alumnes de l’institut d’Angles

Sala 2 del Teatre
Caixa d’abelles. Jordi Guasch.
Has vist mai un rusc d’abelles des
de dins?
Oficina dels 90. Xevi Ensesa.
Una mostra de les maquines més
preuades dels anys 90.
Videojocs Arcade dels 80. Tecnoateneu.
Maquina “retro” de videojocs arcade
dels anys vuitanta.

Passadís del Local

(5) Trobat a internet, Marina Boïgues.
Una acurada sel•lecció de breus peces
de video penjades a la xarxa lliures de
drets d’autor.

17 h, Cortina d’aigua. Tecnoateneu.
Pantalla de gotes d'aigua que anira a
ritme de música o amb la que podras
escriure el teu nom!

(6) La Cellera amb Minecraft. Marc
Bosch + Eduard Llorens.
Visita virtualment La Cellera de Ter a
través del videojoc indie "Minecraft".

Església

(7) p(A.I)nt. Carles Gelada + FADE_LAB.
Fes-te un selfie amb l'estil pictòric
d'algunes de les obres d'art més
icòniques de la història.
(8) Robot retulador. Tecnoateneu.
Robot que pinta automaticament
sobre una tela.

19.30 h, Dansa textil. Gemma Ramirez.
Una escultura cinetica que crea
diferents formes volatils i voluptuoses.
Tot el dia, “Sons” - Xavi Lloses
Instal•lació sonora tridimensional.
Tota la informació a: www.fadefestival.com
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(9) Mapping de veu. FADE_LAB.
Controla un mapping amb la veu a
temps real.
(10) Cinematic Sound.
Gerard Vallverdú & Guillem
Galimany.
Crear melodies i ritmes
aleatoris a partir del moviment
d’objectes projectats.
(11) Rellotge LED.
Tecnoateneu.
Un rellotge que apunta als
convencionalismes a que
estem sotmesos.
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*Mapa de Ca les Germanes

La setmana del FADE

