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Hola!

El FADE 
torna per 
apropar l’art digital i 
l’electrònica a la Cellera 
de Ter.

Com cada any gaudirem d’una programació 
variada, gratuita i apte per a tots el públics.

Els espais expositius de Casa les Germanes i de 
l’Església obriran les portes el dissabte dia 01 de 
juliol de les 16 h fins a les 23.30 h.

En cas de necessitat, podreu utilitzar els WC 
del Teatre.

Més informació a www.fadefestival.com

DESTACATS

Dissabte 01 de juliol, 11.30 h a la Placeta.
Xerrada “Cosmic research” i taller “Coets d’aigua”

Dissabte 01 de juliol, de 16 a 23 h a Casa
les Germanes. Instal•lació “Univers pintat” Mireu
com les vostres creacions prenen vida!

Dijous 29 de juny, 21.30 h a la Placeta.
Xerrada “Cercant una nova La Terra” amb
Ignasi Ribas, investigador de l'IEEC

PER LES MÉS CALOROSES

Diumenge 02 de juliol, tot el dia a la psicina d’Osor.
Entrada + Dinar + Concerts per només 15 €. Tiquets
a fadefestival.com o al mail info@fadefestival.com

PER LES MÉS PETITES

PER LES MÉS CURIOSES



XERRADES I TALLERS

INSTAL•LACIONS
Dissabte 01 de juliol

LA PLACETA
Dissabte 01 de juliol

Dimecres 28 de juny, 21.30 h a la Placeta
Xerrada “Joves a la butaca: Intel.ligencia artificial
i vehicles autònoms” amb Marc Barnada,
Carles Gelada i Glòria Aldehuelo

Dijous 29 de juny, 21.30 h a la Placeta
Xerrada “Cercant una nova La Terra” amb
Ignasi Ribas, investigador de l'IEEC

Dissabte 01 de juliol, 11.30 h a la Placeta
Xerrada “Students to space”. Amb Cosmic Research,
Associació d'estudiants de la UPC

Dissabte 01 de juliol, 12 h a la Placeta
Taller “Coets d’aigua”. FADE LAB

Dissabte 01 de juliol, 17.30 h a la Placeta
Taller “Plus Plus”. LUDUS MUNDI festival LUDIVERS

(9) Espills, Playmodes
Una entitat mutant de llums reflectits que
submergeixen l’espectador en un univers simbòlic,
impulsats per les forces ocultes dels miralls
(10) Pictomapping “El Jardí de les Delícies (El Bosco)”
de l’Àlex Pallí. Projecció de vídeomapping sobre
la famosa obra de El Bosco
(11) Sollemnitas, Ex Abrupto
Una selecció de videoart amb peces de diferents
videoartistes, tant nacionals com internacionals

(8) Lambda, Uma Bunnag. Una investigació sobre
com afecten els sons a la massa corporal
i a les emocions

Podreu consultar la distribució dels espais 
a la TV d’informació situada a la Placeta.

PISCINA D’OSOR
Diumenge 02 de juliol

(7) Screening: "Món Il•luminat" (FIMG ‘16),
Irma Vila. Un recull de projeccions de gran format
i projectes que defugen de tota classificació

Divendres 30 de juny, 21.30 h a la Placeta
Xerrada “les tecniques digitals aplicades al dibuix”
amb Bernat Masies

(1) Univers pintat, FADE LAB & David Auladell
Mireu com les vostres creacions prenen vida!
(2) PantallONOFF, FADE LAB
Una pantalla amb més de 900 interruptors
(3) Trobat a internet, Marina Boïgues 
Una acurada sel•lecció de breus peces de vídeo
penjades a la xarxa lliures de drets d’autor
(4) D’un temps, d’un país, FADE LAB & Luthiers
Drapaires. Un viatge a través de les freqüencies
(5) Veig cares, Navoo Dread. Fotografies d’objectes
inanimats que tenen cara
(6) LED it big, Tecno Ateneu Vilablareix
Una reflexió sobre la incapacitat de distingir
entre l’espai de l’espectador i el de l’obra 

18 h DJ Peracaula
19 - 21.30 h DJ Adam Mahmood. Una sessió
insólita a través de les ones FM!
21.30 h Bofirax. Electrònica i elements organics
en busca d’una música personal
22.30 h Orquestra Electrònica del Vallés
Maquinesh un concert per quartet d’eines electriques
23.30 h Persus Nine + Loon. Vídeo i música estan
concebuts per funcionar de manera conjunta,
creant una experiencia única i immersiva
0.30 h Monocrom. Un dialeg entre música
acústica, visuals i música electrònica
1.50 h Dima VJ “Lissajous”. Un show de música
i lasers basat en la síntesi de so i la seva oscil•lació

Dissabte 01 de juliol, 17 h a la Placeta
Taller “El taller de l'Esteve: Termodinamica”

12.30 h Sessió DJ amb Urnitorrinkus Selektah
+ Legba Nwa. A ritme de reggae, rock, hip-hop,
dancehall, ritmes africans, cubans o catalans
16 h Cursa de drones. Escalfeu els i prepareu-vos
per a viure la primera cursa de drones del FADE
17.30 h Concert amb Ominira. Ritmes calents
i melodies refrescants, crits de rabia 
i sonoritats misterioses

ENTRADA PISCINA + DINAR + MÚSICA = 15 €


