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FESTIVAL MIXTUR 2016

El Festival Mixtur arriba a la seva cinquena edició, i tindrà lloc del 21 d’abril a l’1 de maig. Aquest festival dedicat 
a les músiques de recerca i a la creació interdisciplinària porta un any més a Barcelona les propostes sonores 
més actuals, amb un total de 18 concerts acompanyats de tot un seguit de propostes divulgatives que busquen 
apropar la nova creació a tots els públics, des del sector professional a les noves audiències. Amb un nou format 
en xarxa, el Festival Mixtur continua la seva activitat a la seva seu habitual, la Fabra i Coats-Fàbrica de Creació de 
Barcelona, on se celebraran les activitats de la programació compreses entre el 21 i el 27 d’abril i gran part de les 
activitats pedagògiques. A més, però, aquesta edició estableix col·laboracions amb alguns dels principals equipa-
ments culturals de la ciutat, com per exemple amb el Palau de la Música Catalana, per a la difusió del concert 
de l’Ensemble Intercontemporain el 28 d’abril, la col·laboració amb el cicle Sampler Sèries de L’Auditori per 
al concert de l’Ensemble Recherche el dia 30 a més del programa amb artistes seleccionats en la Convocatòria 
Mixtur 2016 el dia anterior o la jornada del dia 1 de maig dedicada al compositor Peter Ablinger a la Fundació 
Tàpies en col·laboració amb l’Ensemble DRAMA! 

En aquest sentit, aquesta edició neix En Residència, un important projecte col·laboratiu. El Festival Mixtur organit-
za per primera vegada una residència en col·laboració amb la Mostra In Situ i Fabra i Coats-Fàbrica de Creació, 
destinada a la creació d’un espectacle interdisciplinari amb el ballarí Albert Quesada i el compositor Roger Cos-
ta. Aquesta residència es desenvoluparà a partir del 28 de març a Fabra i Coats-Fàbrica de Creació de Barcelona, 
i en resultarà un espectacle que es presentarà tant al Festival Mixtur 2016, el proper 21 d’abril, com a la Mostra 
In Situ del mateix any. 

D’aquesta manera, el Festival Mixtur 2016 s’articula en 8 jornades de concerts: des de formacions consagrades 
com són l’Ensemble Diagonal (França), Ensemble DissonArt (Grècia) o BCN216 (Catalunya) a més de les esmen-
tades Ensemble Intercontemporain i Ensemble Recherche, fins a joves conjunts com els francesos Ensemble 
Regards, l’Ensemble DRAMA!, amb seu a Barcelona, o els alemanys Manufaktur für aktuelle Musik, gràcies 
al suport a la participació d’artistes alemanys al Festival Mixtur per part del Goethe-Institut de Barcelona. D’altra 
banda, la programació inclou quatre solistes molt destacats a nivell europeu, com és el cas del pianista Mario Pri-
suelos, la percussionista Sabrina Ma, l’acordeonista Fanny Vicens, el guitarrista Diego Castro Magas i el violista 
Alfonso Noriega. S’afegeixen, entre altres activitats, la presentació d’obres electroacústiques i de videocreació i 
l’habitual Jam Session experimental. Enguany, aquesta Jam Session serà oberta per tres referents del món de la 
improvisació: Alvin Curran, Agustí Fernández i Ivo Sans, el primer dels quals serà, a més, qui impartirà el Taller 
d’Improvisació Mixtur 2016 Músiques sense fronteres i en dirigirà el concert final. En el marc del Festival Mixtur 
2016 tindrà lloc l’estrena mundial d’un total de 17 obres, 8 de les quals corresponen als Encàrrecs Mixtur 2016 
fets als compositors Anna Bofill, Roger Costa, Ezequiel Esquenazi, Elvira Garifzyanova, Demián Luna, Ugur-
can Öztekin, Manel Ribera i Manuel Rodríguez Valenzuela.



4

Any rere any, la pedagogia i la divulgació són pilars fonamentals del Festival Mixtur i en aquesta edició la proposta 
d’activitats pedagògiques obertes al públic augmenta, amb 8 masterclasses, a càrrec de destacats compositors 
internacionals, professors al Taller de Composició i Experimentació Sonora Mixtur 2016, com és el cas de 
Rebecca Saunders, una de figures més importants de la seva generació a nivell internacional. Serà també el 
cas del ja esmentat Peter Ablinger o els compositors Luis Naón i Ondrej Adámek, a més de dos dels referents 
espanyols més destacats de la composició de les últimes décades, Mauricio Sotelo i Benet Casablancas. Com a 
activitat paral·lela a la primera edició del Taller de Direcció Mixtur 2016, el públic interessat podrà assistir també 
a la classe magistral de la directora franco-argentina Rut Schereiner, gràcies al suport de l’Institut Français a la 
presència d’artistes francesos al festival. Completa aquest programa Miguel Galperin, compositor i director del 
Centro de Experimentación del Teatro Colón de Buenos Aires, i que serà present gràcies al suport d’Acción Cultu-
ral Española. 

Miguel Galperín també formarà part d’una de les taules rodones d’aquest Festival Mixtur 2016 el dia 22 d’abril, 
titulada Òpera contemporània i altres músiques improbables (la interdisciplinarietat com a horitzó creatiu). 
Moderada per Germán Gan, comptarà també amb la participació del Director del Mercat de les Flors Francesc 
Casadesús, el Director d’Òpera de Butxaca i Nova Creació Dietrich Grosse, la  Directora Artística del Gran Teatre 
del Liceu Christina Scheppelmann i el compositor Mauricio Sotelo. D’altra banda, dins del marc del festival, a la 
segona taula rodona es discutirà, el 27 d’abril, sobre els sistemes de finançament públic i privat de la cultura con-
temporània, amb la presència entre d’altres de representants de diferents institucions com Oriol Pastor, Director 
Artístic del Festival MIRA, Albert Bardolet,  Director Àrea de Música de l’ICEC, Òscar Abril Ascaso, Sectors Culturals 
i Innovació de l’ICUB i Daniel María Marina, Subdirector de l’oficina de Barcelona de Triodos Bank.

Les entrades per al Festival Mixtur 2016 es poden adquirir des de la web del festival, amb un preu de 40€ per a 
l’Abonament Mixtur 2016 (30€ per a estudiants i jubilats) i les entrades de dia a 8€. A més, seguint la col·labora-
ció iniciada la passada edició amb Livemedia per a la creació del canal de transmisió en directe Mixtur Online, el 
festival es podrà seguir en directe arreu del món des d’aquesta plataforma de live streaming, així com l’últim dels 
programes previs al festival el proper 2 d’abril de 16h a 18h amb entrevistes a alguns dels artistes i col·laboradors 
d’aquesta edició. 



17:00h TAULA RODONA  II – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
Finançament públic i privat de la cultura contemporània

21:00h CONCERT N.2 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
VIDEOCREACIONS i DANSA

Rewrite (2016) del compositor Roger Costa i el ballarí Albert Quesada
(Espanya)-15’  EM  
Zwei Planquadrate (2013/2015) de Bernd Schumann (Alemanya) - 7’ 
 Videocreació ee  
Speech 2 (2015) de Francesc Martí Pérez (Espanya) - 8’ 
 Videocreació ee  
Lascaux Urbana (2004) de Luis Naón (Argentina/França)

 Electroacústica i Vídeo (pintures d’Abel Robino; vídeo: Diego Pittaluga) ee

 · VI Souffle Résonant - 4’32”
 · XI Jeux Rythmiques - 5’04”
 · XII Résonances lointaines - 4’15”

22:00h CONCERT N.3 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
MÚSICA ELECTROACÚSTICA

nova obra d’Anna Bofill (Espanya) - 8’ EM  
Exo-terisme (2013) de Frédéric Bizalion (França) - 7’ ee

nova obra (2016) d’Ezequiel Esquenazi (Argentina) - 8’ EM 

19:00h CONCERT N.7 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
SABRINA MA, percussió (Xina/Alemanya) 

Bone Alphabet (1991) de Brian Ferneyhough (Gran Bretanya) - 13’ ee

Rebonds A & B (1987/89) de Iannis Xenakis (Grècia) – 12‘
Ombre (1987) de Vinko Globokar (França) – 10‘

22:00h CONCERT N.6 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
ENSEMBLE REGARDS (França) 
(acordió, violoncel i saxo)

Nova obra (2016) de Vincent Trollet (França) - 10’ EM

Miniatura (2016) de Fernando Sandoval Rosales (Mèxic) - 3’ EM  
Ubersicht (2009) de Frédéric Durieux (França) - 9’ ee

Miniatura (2016) de Sergio Núñez (Xile) - 3’ EM

Miniatura (2016) d’Oren Boneh (Israel/EUA/Alemanya) - 3’ EM  
Saynatasqa (2012) de Juan Arroyo (Perú/França) - 10’ ee

Miniatura (2016) de Manolis Ekmektsoglou (Grecia) - 3’ EM  
Nova obra (2016) de Keyta Matsumiya (Japón/França) - 10’ EM

DIJOUS 21 D'ABRIL

19:00h CONCERT N.1 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
CONCERT INAUGURAL: ENSEMBLE DIAGONAL (França)
(flauta, clarinet, saxo, violí, acordió i violoncel)
Direcció: Rut Schereiner

Air Pressure (2011) de Sivan Cohen Elias (Israel) - 9’ ee

El afilador d’Antonio Juan-Marcos (Mèxic) – 8’40”  ec

Ars Moriendi (2016) d’Ugurcan Öztekin (Turquia) - 8’ EM 
Silence must be (2002 ) de Thierry De Mey (Bèlgica) – 4’
Come vengono prodotti gli incantesimi? (1985) de Salvatore Sciarrino (Itàlia) - 7’
Ka III (Urbana VII) (2007, nova versió 2016) de Luis Naón (Argentina/França) – 16’ ec

divendres 22 D'ABRIL

17:00h TAULA RODONA I – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
Òpera contemporània i altres músiques improbables
(la interdisciplinarietat com a horitzó creatiu)

dissabte 23 D'ABRIL

19:00h CONCERT N.4 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
FANNY VICENS, acordió (França) 

Tremble (2012) de Januibe Tejera (Brasil) - 10’ ee  
Les obnubilacions ontològiques (2016) de Manel Ribera (Espanya)  
Instant Suspendu (2014) de Mayu Hirano (Japó) - 7’ ee

Natura Morta (2014) de Carlos de Castellarnau (Espanya) – 8’

20:00h CONCERT N.5 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
MARIO PRISUELOS, piano (Espanya) 

Visiones (2011) de Joan Magrané (Espanya) - 13’
 I ...por la secreta escala… (San Juan de la Cruz)
 II … rosas y jazmines… (Santa Teresa de Jesús)
 III ...del cristalino muro… (Fray Pedro de Encinas)
Jerez desde el aire o el aire de Jerez (2009) de Mauricio Sotelo (Espanya) - 7’
Pianosculpture for Mario Prisuelos (2015) de Josué Moreno (Espanya) - 8’
Shadows (2013) de Rebecca Saunders (Anglaterra) - 10’ ee

20:30h CONCERT N.8 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
ENSEMBLE BCN 216 (Espanya)
(flauta, clarinet, violí, violoncel i percussió)

El elogio de la sombra (2016) de Demián Luna (Argentina/Espanya) - 7’30 EM  
Quimica del agua (2015) de Víctor Ibarra (Mèxic) 
Maschere dissolte (2014) de Mauro Saleri (Itàlia) 
Chamber Nôise I (2010) d’Ondrêj Adámek (República Txeca)
[IVflbclVIvln/c] (2012) de Joan Arnau Pàmies (Espanya) - 7’

22:30h CONCERT N.9 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
ENSEMBLE BCN 216 (Espanya)
(veu i electrònica)

Three voices (1989) de Morton Feldman (EEUU)

dimecres 27 d'abril

19:00h CONCERT N.10 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
ALFONSO NORIEGA, viola (Espanya)

Sonata per a viola “an den Gesang eines Engels” (1955) de Bernd Alois 
Zimmermann (Alemanya) - 10’
Miniatura (2016) de Haukur Þór Harðarson (Islàndia) - 3’ EM  
Psychogramm (2015/16) de Márton Illés (Hongria) - 12’

20:00h CONCERT N.11 – Fabra i Coats-Fàbrica de Creació
ENSEMBLE MANUFAKTUR FÜR AKTUELLE MUSIK (Alemanya) 
(flauta, clarinet, violí, viola, violoncel i piano)
Direcció: Susanne Blumenthal

nova obra (2016) de Manuel Rodríguez Valenzuela (Espanya) – 10’ EM  
Prism of dualism (2012) de Alexander Khubeev (Rússia) – 6’30” 
Miniatura per a flauta (2016) de Diego Jiménez Tamame (Espanya) – 3’ EM  
Miniatura per a clarinet (2016) de Francisco Uberto (Argentina) – 3’ EM  
Miniatura per a violí (2016) de Jefferey Shivers (EEUU) – 3’ EM  
Vortex Temporum (1994/96) de Gérard Grisey (França) – 40’

dijous 28 d'abril

20:30h CONCERT N.12  – Palau de la Música Catalana
ENSEMBLE INTERCONTEMPORAIN (França)
Direcció: Pablo Brus Broseta

Sirrt die Sekunde (2008) d’Hèctor Parra (Espanya) – 13’
Death of Light / Light of Death (1998) de Jonathan Harvey (Gran Bretanya)-17’
Dérive 1 (1984) de Pierre Boulez (França) – 6’
Éclipse (1999) de Yan Maresz (França) – 10’
Moins qu’un souffle à peine un mouvement de l’air (2012) d’Hèctor Parra 
(Espanya) – 20’

divendres 29 d'abril

19h CONCERT N.13 - L’Auditori
DIEGO CASTRO MAGAS, guitarra (Xile/Gran Bretanya) 

Am Grabe Memphis Minnies (1997) de James Erber (Gran Bretanya) – 8’
Reisswerck (1987) de Klaus K. Hübler (Alemanya) - 3’
Knokler I (2009) de Wieland Hoban (Gran Bretanya) - 5 ‘
Miniatura (2016) d’Alberto Arroyo (Espanya) – 3’ EM  
Kurze Schatten II (1982-89) de Brian Ferneyhough (Gran Bretanya) – 17’

20:00h CONCERT N.14- L’Auditori
DISSONART ENSEMBLE (Grècia)
(flauta, clarinet, piano, violí, viola, violoncel i contrabaix)

Ikhoor (1978) de Iannis Xenakis (Grècia) – 10’
Fickering (2015) de Wei-chieh Lin (Xina)  
Dyades (2016) de Haris Kittos (Grècia) EM

Preludio (2013/14) d’Oliver Rappoport (Espanya)
7 Haikus (2015) de Benet Casablancas (Espanya)
Almost broken music box-I (2016) d’Elvira Garifzyanova (Rússia) – 8’ EM 

dissabte 30 D'ABRIL

12:00 CONCERT N.15 – Espai ERRE
CONCERT FINAL DEL TALLER D’IMPROVISACIÓ MIXTUR 2016
MÚSIQUES SENSE FRONTERES
Direcció: Alvin Curran

18:30 CONCERT N.16 - L’Auditori
ENSEMBLE RECHERCHE (Alemanya)
(violí, viola, violoncel, piano, percussió, flauta, clarinet, oboè i corn anglès)
PRIMERA PART

Schnee (2008) de Hans Abrahamsen (Dinamarca)
SEGONA PART

4 obres d’Hèctor Parra:
 · Stress Tensor (2009/11)
 · Early Life (2010)
 · Knotted Fields (2007)
 · Wortschatten (2004)

22:30 CONCERT N.17 - Espai ERRE
JAM SESSION EXPERIMENTAL
Apertura amb Alvin Curran, teclats i electrònica (EUA), Agustí Fernández, piano 
(Espanya) i Ivo Sans, percussió (Espanya)

diumenge 1 DE MAIG

JORNADA PETER ABLINGER - Fundació Antoni Tàpies
16:00h Conversa amb el compositor Peter Ablinger (Àustria)
 i Lluís Nacenta (moderador)

17:00h CONCERT N.18 - Fundació Antoni Tàpies
ENSEMBLE DRAMA!
(piano i enregistraments)

Voices and piano (1998-) de Peter Ablinger EM

Estrena a Catalunya

Estrena a Espanya

Estrena mundial

Seleccionat a la Convocatòria Mixtur

Encàrrec Mixtur

Obra escrita dins el marc del Taller 
de Composició i Experimentació 
Sonora Mixtur 2016
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masterclasses
Luis Naón 
20 d’abril a les 16.30 
Institut Français 

Mauricio Sotelo 
21 d’abril a les 16.30
Fabra i Coats-Fàbrica de Creació

Miguel Galperin 
22 d’abril a les 10.30  
Fabra i Coats-Fàbrica de Creació

Rut Schereiner
22 d’abril a les 15h 
Institut Français 

Ondrej AdÁmek
23 d’abril de 12 a 14 i de 15.30 a 17.30
Fabra i Coats-Fàbrica de Creació

Benet Casablancas
27 d’abril a les 15.30 
Fabra i Coats-Fàbrica de Creació

Rebecca Saunders 
28 d’abril a les 15h
Fabra i Coats-Fàbrica de Creació

Peter Ablinger
1 de maig a les 16h
Fundació Tàpies

en residència
El Festival Mixtur organitza per primera vegada una residència en col·laboració amb In Situ i Fabra i Coats-Fàbrica 
de Creació, destinada a la creació d’un espectacle interdisciplinari amb el ballarí Albert Quesada i el compositor 
Roger Costa. El procés de creació es desenvoluparà a partir del 28 de març a Fabra i Coats-Fàbrica de Creació 
de Barcelona, el resultat del qual serà l’espectacle es presentarà tant al Festival Mixtur 2016 el 21 d’abril com a 
la mostra In Situ del mateix any. Així, en un treball conjunt dedicat al foment de la nova creació, la mostra In Situ 
ha seleccionat al ballarí Albert Quesada com a coreògraf d’aquesta peça en procés, titulada Rewrite, que contarà 
amb Roger Costa com a compositor, en un reflex de la creació multidisciplinària actual, eix central tant del Festival 
Mixtur com de In Situ.

IN SITU és una mostra de peces seleccionades d’artistes independents o de col·lectius artístics, amb voluntat de 
constituir-se com un punt de trobada on es doni visibilitat a la creació en el camp de la dansa contemporània a 
Catalunya. La mostra ofereix a l’Arts Santa Mònica de Barcelona un espai als artistes per tal que mostrin el seu 
treball i amplia l’accés a un públic més divers mitjançant l’emplaçament privilegiat i el format de l’exhibició.

Albert Quesada es va formar a l’escola PARTS de Brussel·les (2004-2008) i la Hogeschool voor de Kunsten (Escola 
Superior d’Arts, MTD, 2003-2004) d’Amsterdam, després d’haver estudiat Filosofia i Enginyeria Multimèdia a Barce-
lona. Durant els seus estudis organitzava jams setmanals al PARTS. També ha impartit cursos i tallers en diferents 
punts de Bèlgica, Àustria, l’Índia i els Estats Units. Actua amb la companyia ZOO – Thomas Hauert (Accords, You’ve 
Changed, In Vivo Danse, Mono) des de 2009 i també ha treballat amb Benjamin Vandewalle. Quesada compagina 
les actuacions en escena amb les de vídeodansa que, com les seves altres obres, s’han exhibit internacionalment.
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 Una de les novetats més importants del Festival Mixtur 2015 va ser el llançament d’una programació en directe a 
través d’un canal de live streaming, gràcies a la col·laboració amb Livemedia. Es tracta del “Mixtur Online”. Amb la 
intenció d’obrir encara més el festival com una finestra internacional, l’streaming es podia seguir des de qualsevol 
lloc del món.
 
Aquesta edició continuem amb aquesta plataforma, gràcies de nou a la participació de Livemedia, amb una ex-
periència de quinze anys en la producció de programes artístics, culturals i de cooperació per a la Xarxa i en el 
desenvolupament de plataformes de comunicació online i Mitjans Streaming. D’aquesta manera es durà a terme 
una cobertura en tres blocs:

• Prèvies Mixtur 2016: amb tres programes especials dedicats al Festival Mixtur 2016:

27 de febrer de 2016: El Mixtur Online 2016 inicia la seva programació amb una emissió centra-
da en els Encàrrecs Mixtur, noves obres que s’estrenaran durant el Festival Mixtur 2016 dins del 
programa de promoció de la creació que duu a terme el festival des dels seus inicis. Per a això, 
es van realitzar entrevistes en directe a Iñaki Estrada, Nuria Núñez Hierro, Manel Ribera i Ezequiel 
Esquenazi.

12 de març de 2016: La programació va continuar amb un programa dedicat als intèrprets. Així, es 
va presentar el projecte En Residència, elaborat en col·laboració entre el Festival Mixtur, la Mostra 
In situ i Fabra i Coats - Fàbrica de Creació. Van estar presents el compositor i Mireia de Querol, una 
de les directores de la mostra. També van assistir com a convidats Lluïsa Espigolé i Daniel Buendía 
del Ensemble DRAMA!. D’altra banda, es van realitzar connexions en directe amb altres artistes 
com Manufaktur für aktuelle Musik, conjunt resident del Festival Mixtur, o el compositor Mateu 
Malondra. 

2 d’abril de 2016: L’últims dels programes previs tindrà lloc el 2 d’abril a partir de les 16h, dies 
previs a la celebració de la nova edició del festival, on s’analitzarà el component internacional del 
Festival Mixtur amb la connexió amb Rodrigo Sigal, director del Centre Mexicà per a la Música i les 
Arts Sonores, i altres artistes i col·laboradors del festival, encara per confirmar.

• Mixtur Online 2016: cobertura dels dies de programació del festival via live streaming

• Retransmissió Mixtur Online 2016: resum del festival en dos programes especials els dies 28 
i 29 de maig

mixtur online
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convocatòria mixtur 2016
El FESTIVAL MIXTUR està obert a tots aquells artistes que incorporin una recerca sonora en el seu treball, ja siguin 
músics de formació com artistes multidisciplinaris. El festival vol fer palesa aquesta obertura dedicant una part 
molt important de la programació del festival al resultat d’una convocatòria oberta que es convoca cada any a 
nivell internacional. Aquesta edició de la convocatòria suposa la consolidació total d’aquest model internacional i 
d’alt nivell artístic, amb un total de 535 sol·licituds d’artistes de tot el món: propostes provinents de 52 països 
diferents, de tots els continents. Així, aquest any 2016, 16 propostes han estat seleccionades per formar part 
de la programació del Festival Mixtur, les quals s’afegeixen a les 43 propostes en total seleccionades en la Convo-
catòria Mixtur en edicions anteriors.

 CATEGORIA 1: OBRES INSTRUMENTALS O MIXTES 
  Air Pressure (2011) per a flauta, clarinet, violí i violoncel
  compositora: Sivan Cohen Elias (Israel)
  Aquesta obra serà interpretada per l’Ensemble Diagonal 

  Química del agua (2015) per a flauta, clarinet, piano, violí i violoncel
  compositor: Víctor Ibarra (Mèxic)
  Aquesta obra serà interpretada per l’Ensemble BCN216 

  Prism of dualism (2012) per a violoncel, piano i ajudant per al piano
  compositor: Alexander Khubeev (Rússia)
  Aquesta obra serà interpretada per l’Ensemble Manufaktur für aktuelle Musik

  Tremble (2012) per acordió sol
  compositor: Januibe Tejera (Brasil/França)
  Aquesta obra serà interpretada per Fanny Vicens 

  Maschere dissolte (2014) per a flauta, violí, violoncel i piano
  compositor: Mauro Saleri (Itàlia)
  Aquesta obra serà interpretada per l’Ensemble BCN216 

 
 CATEGORIA 2: ENCÀRRECS
  Ugurcan Öztekin (Cat. 2A)
  Elvira Garifzyanova (Cat. 2A)
  Ezequiel Esquenazi (Cat. 2B)

 
 CATEGORIA 3: INTÈRPRETS 
 per al 2016
  Diego Castro, guitarra (Xile/Gran Bretanya) 
  Sabrina Ma, percussió (Hong Kong/Alemanya)
  
 per al 2017 
  Freenetics, improvisació (Espanya): Ferran Besalduch (saxos), Joan Antoni Pich (cello)
  i Pep Mula (percussió) 
  Kommas Ensemble (Alemanya)
  Quartetto Maurice (Itàlia)

 CATEGORIA 4: MÚSICA ELECTROACÚSTICA I MULTIMÈDIA 
  Exo-terisme (2013) electroacústica
  compositor: Frédéric Bizalion (França) 

  Zwei Planquadrate (2013/2015) audiovisual
  ompositor: Bernd Schumann (Alemanya) 

  Speech 2 (2015) audiovisual
  compositor: Francesc Martí Pérez (Espanya)
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taller de composició i 
experimentació sonora 2016

El Taller de Composició i Experimentació Sonora, el qual celebra la seva tercera edició en aquest FESTIVAL MIXTUR 
2016, busca d’oferir tant a estudiants de composició de nivell mig i superior (tant si estan vinculats a un centre 
educatiu com si no) com a compositors la possibilitat de treballar durant els dies del festival amb un compositor 
de prestigi, així com amb un grup instrumental professional. La gran quantitat de propostes rebudes, en general 
amb un gran nivell, i la valoració positiva de l’activitat tant per part del professor convidat com de tots els partici-
pants, han consolidat aquesta activitat dins el festival amb un indubtable reconeixement i evolució any rere any.

El Taller de Composició i Experimentació Sonora 2016 està dirigit principalment a compositors/artistes sonors, ja 
siguin estudiants o professionals, sense límit d’edat ni de nacionalitat i s’enmarca com a activitat adjunta al Festi-
val Mixtur de Barcelona que se celebrarà del 21 d’abril a l’1 de maig de 2016.

El taller consta de diverses activitats: 
• Una classe individual amb els compositors residents. 
• Panell de Lectura amb un dels ensembles residents on es treballaran les partitures o idees proposades pels 

participants. 
• Cada professor oferirà una Master Class para tots els alumnes. 
• Espai obert on els estudiants podran exposar el seu treball a la resta de participants. 
• Altres activitats i concerts de la programació general del Festival Mixtur 2016.
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PETER ABLINGER
Reconegut compositor austríac, des de 1982 viu a Berlín, on ha iniciat i dut a terme 
nombrosos festivals i concerts. Ha estat director convidat del Klangforum Wien, l’’Es-
tats Berlin’ i el Insel Musik Ensemble i des de 2013 és professor de recerca a la Univer-
sitat de Huddersfield. Ablinger ha recorregut un llarg camí en el qüestionament de la 
naturalesa del so, el temps i l'espai, i les seves troballes han posat en perill i en dubte 
convencions que són pensades com a irrefutables. Un nom imprescindible.

PROFESSORS DEL TALLER

OndREj Adámek:
Nascut a Praga, ha rebut encàrrecs per a orquestra, cor, conjunt i obres vocals, així 
com música per a instruments i electrònica de prestigiosos conjunts i festivals de mú-
sica contemporània d’Europa. Adámek cerca tècniques d’interpretació especials per 
als instruments clàssics, crea nous instruments originals; amb el seu vast coneixe-
ment de les noves possibilitats dels instruments clàssics, obté un color sonor molt es-
pecífic que, juntament amb una arquitectura formal rítmica i sòlida, crea una música 
amb fort aspecte dramàtic.

benet casablancas
Format musicalment a Barcelona i Viena, Casablancas és reconegut com un dels com-
positors espanyols més destacats de la seva generació. La seva música destaca per la 
seva gran individualitat, complexitat estructural i riquesa de textures, equilibrant rigor 
constructiu i poder expressiu. Les seves obres són interpretades a tota Europa, Es-
tats Units, Canadà, Japó i Llatinoamèrica per formacions com la London Philharmonic, 
Deutsche Radio Philharmonie, BBC Symphony Orchestra, London Sinfonietta o Arditti 
Quartet, entre d’altres.

luis naón
Nascut a La Plata, a Argentina, des de 1991 és professor de composició i noves tec-
nologies del Conservatori Nacional Superior de Música de París. Des de la que es pot 
considerar la seva primera obra, “Final de Juego” per a septet i cinta magnètica (creada 
a l’estudi 105 de Ràdio France el 1983) pretén aplicar a la composició aquesta relació 
dual, nascuda de la seva experiència amb la música realitzada en estudi i la seva doble 
pertenència cultural sota distintas formes.

rebecca saunders
És una de les principals i més originals veus compositives de la seva generació i la 
seva música ha estat reconeguda amb diversos i prestigiosos premis, incloent el Ernst 
von Siemens Förderpreis, el ARD und BMW Musicaviva o el Paul Hindemith. Saun-
ders presenta una preocupació compositiva en la recerca del solista musical de dues 
maneres diferents: des de 2013 ha estat escrivint una sèrie àmplia d’obres d’artistes 
individuals, i al mateix temps contínua amb el seu interès per les obres per a solista 
en un paper de concert.

mauricio sotelo
Ha estat premiat amb nombrosos premis incloent el Premi Nacional de Música d’Es-
panya (2001), el Premi Internacional Reina Sofia de Composició (2000) i el Premi Ernst 
von Siemens de Composició (1997). Les seves obres han estat estrenades en cicles 
amb reconeixement internacional com el Festival de Salzburg, Wien Modern, la Bien-
nal de Venècia, Maggio Musicale Fiorentino, la Biennal de Munic entre altres institu-
cions importants. En definitiva, un dels noms més internacionals de la composició a 
Espanya.
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taller dE DIRECCIÓ
mixtur 2016

El Festival Mixtur, en col·laboració amb Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, obre la inscripció al Taller de Direcció 
Mixtur 2016 com a activitat vinculada al Festival Mixtur 2016, que se celebrarà a Barcelona del 21 d’abril a l’1 de 
maig. La profesora del taller serà la Directora d’Orquestra Rut Schreiner.

El taller consta de diverses activitats. D’una banda, una sessió en la que es treballaran diversos aspectes tècnics i 
teòrics, com són l’anàlisi de partitures, preparació d’un assaig i el treball gestual sobre el silenci. D’altra banda, una 
sessió en la que es posaran en pràctica els aspectes treballats, fent especial atenció al treball gestual en relació a 
les obres del programa, així com al treball sobre l’espai i el timbre.  A més, l’assaig dirigit per Rut Schereiner amb 
l’Ensemble Diagonal per a la preparació del seu concert dins la programació del Festival Mixtur 2016 i la Màster 
Class amb els compositors residents del Taller de Composició i Experimentació Sonora Mixtur 2016.

RUT SCHEREINER
La directora d’orquestra i ensemble actualment té al seu càrrec la clas-
se de direcció d’orquestra del Conservatori Nacional de Reims i l’or-
questra simfònica d’aquesta institució. També és directora de l’orques-
tra Inextempo i directora artística, conjuntament amb el compositor 
Luis Naón, de l’Ensemble Diagonal. És regularment convidada al seu 
país natal al centre d’experimentació del Teatre Colón, on ha estrenat 
dues òperes. Així mateix dirigeix les orquestres de Sant Joan, de Badia 
Blanca i de Mendoza.

Ha dirigit un nombre important d’estrenes amb ensembles com per 
exemple: Moviment, l’itinéraire, Interface, Ensembles du Conservatoire 
National Supérieur de Musiqui de Paris, els solistes de l’Orchestre de 
Paris, Vortex, Hic and Nunc, (Ginebra), Inèrcia (Barcelona), Regards i 
l’orquestra de l’Opera de Reims. En aquestes últimes temporades ha 
estat a càrrec de l’Arctic Philharmonic Orchestra a Noruega, convidada 
en el Festival Archipel de Ginebra i pròximament en l’Opera de Reims 
on dirigirà l’estrena de la nova versió de “Zazie” de Matteo Franceschini.
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taller d'improvisació 
mixtur 2016
El Festival Mixtur, en col·laboració amb Fabra i Coats – Fàbrica de Creació, obre la convocatòria del Taller d’Impro-
visació Mixtur 2016 com activitat vinculada al Festival Mixtur 2016, que se cel·lebrarà a Barcelona del 21 d’abril a 
l’1 de maig. El taller està adreçat tant a estudiants de música com músics professionals, sense límit d’edat ni de 
nacionalitat, amb un interès per la creació musical mitjançant la improvisació.

Aquest taller consta de 3 sessions de treball els dies 27, 28 i 29 d’abril de 10h a 14h, i d’un concert el dia 30 d’abril 
a les 12h30, dins la programació oficial del Festival Mixtur 2016. El professor del taller serà el compositor i im-
provisador Alvin Curran i l’activitat culminarà amb un concert ofert pels estudiants dins la programació oficial del 
festival. Nascut l’any 1938, Alvin Curran té una trajectòria artística i pedagògica molt extensa i diversificada.

Alvin Curran adaptarà els continguts del taller en funció del nombre de participants i dels instruments que toquin, 
així com en funció de les característiques de l’espai (dimensions, acústica, etc.). Alguns aspectes orientatius del 
treball que es realitzarà durant el curs són el desplaçament dels músics per l’espai dins i fora de la sala, tècniques 
d’improvisació dirigida, diversos aspectes de l’improvisació vocal i instrumental etc.

ALVIN CURRAN

Democràtic, irreverent i tradicionalment experimental, el compositor nord-americà és també 
co-fundador, amb Frederic Rzewski i Richard Teitelbaum, d’Musica Elettronica Viva. Porta com 
a bandera la restauració de la dignitat de la professió de fer música no comercial com a part 
d’una recerca personal per a futures formes socials, polítiques i espirituals. La música de Cu-

rran abasta totes les contradiccions (composta / improvisada, tonal / atonal, màxima / mínima 
...) en una serena trobada dialèctica. Les seves més de 200 obres compten amb enregistra-
ments de sons naturals, piano, sintetitzadors, ordinadors, violí, percussió, vaixells, acordió, 

cors... Ja sigui en la forma íntima de les seves conegudes actuacions en solitari, o la música de 
cambra pura, obres de ràdio experimentals o entorns de so a gran escala específics del lloc 
i instal·lacions, el compositor construeix sempre un llenguatge molt personal a través de la 

investigació conscient i la invenció constant de noves combinacions.
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encàrrecs
Com a manifestació del seu compromís amb la promoció de la nova creació, el Festival Mixtur ha desenvolupat 
encàrrecs de noves obres a compositors des de la seva primera edició l’any 2013. Com a mostra del fort compro-
mís del festival amb la creació actual, un dels seus objectius és promoure el desenvolupament de noves obres mi-
tjançant encàrrecs a compositors ja reconeguts i a joves artistes. Enguany s’han realitzat els següents encàrrecs 
nacionals, els quals s’estrenaran durant el mateix Festival Mixtur 2016:

ROGER COSTA
En els últims anys ha mostrat un interès particular pels projectes que impliquen mul-
tidisciplinaritat. En aquesta línia, ha treballat en obres amb dansa i electroacústica 
(Suite 32 i Je suis l’autre, Beca Phonos, estrenada en 2012, ambdues de la coreògrafa 
Mizar Martínez), obres per a cinema i televisió, i actualment és el compositor de la 
companyia de teatre Agrupació Sr. Serrano, amb la qual ha obtingut recentment 
el Premi FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals i el Lleó de Plata de la Biennal de 
Venècia 2015.

DEMIÁN LUNA
Compositor argentí, ha rebut importants premis i distincions: “XIX concurso Jóve-
nes compositores, atorgat pel CDMC i la Fundación Autor; “2º Concurs de Composi-
ció Vocal Amics del Liceu”; “V concurs Musici Mojanesi 2009”; premi “TRINAC 2010” 
i “TRINAC 2012” (Tribuna Nacional de Compositores), Argentina. Des de l’any 2013 
és assessor artístic i director pedagògic de l’ensemble “Barcelona Modern Project”, i 
director del “Curso Intenacional de Composición Institut Français-Barcelona Modern 
Project”.

MANEL RIBERA
Estudià violí i composició a l’ESMUC per a posteriorment ampliar els seus estudis de 
composició a Darmstadt i Stuttgart (Alemanya). Ha rebut encàrrecs i ha estat inter-
pretat per les formacions Trio Nexus, Chalumeau Quartet, Ensemble Sitges 96, Trio 
Kachaturian, Zauber Quintett, Ensemble l’Embut, Conjunt XXI, Arts Ensemble Barce-
lona, Ensemble Arts BB, Barcelona 216, Miró Ensemble o The Nonsense Company, 
així como pels instrumentistes Sebastian Berweck, Isaac Rodríguez o Mireia Fornells, 
entre d’altres. 

MANUEL RODRIGUEZ VALENZUELA
La seva música ha estat interpretada per l’Ascolta Ensemble, Ensemble Intercon-
temporain, membres del Klangforum Wien, Avanti! Chamber Orchestra o Orchestre 
National de Lorraine, entre d’altres. És becat per residir en el “Künstlerhaus Schloss 
Wiepersdorf” i en el “Schloss Hundisburg” (Alemanya), en el Visby Centre for Compo-
sers (Suècia) i en la “Künstlerhof Schreyahn” (Alemanya). Rep el premi de composició 
musical del INAEM i Colegio de España 2014. 

ANNA BOFILL
Compositora i Doctora Arquitecta amb formació en piano, teoria musical i matemà-
tiques, les seves obres són estrenades per músics com Carles Santos, J-Pierre Du-
puy, Manuel Miján, Cristina G.Banegas, Joan Izquierdo, M.Teresa Chenlo, etc. Rep en-
càrrecs del Festival Internacional de Música de Barcelona (1971), Grup Instrumental 
Català (Berlin 1978), Orquesta de Córdoba (Festival de Cadis 2015), etc. Ha escrit més 
de 100 obres per a solistes, veu, conjunt instrumental, orquestra, electroacústica i 
mixta, programades a Europa, Amèrica del Nord i Sud.

Elvira Garifzyanova
(Rússia)

2A

Ugurcan Öztekin
(Turquia)

2A

EZEQUIEL ESQUENAZI
(Argentina)

2B

A més, s’han fet els següents encàrrecs internacionals, als compositors seleccionats en la Convocatòria Mixtur:
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Aquests noves obres, afegides a les d’edicions anteriors, suposen un total actualment de 18 encàrrecs promo-
guts des del Festival Mixtur: 

2015
• Agustí Charles: Transit (2015) per a saxo (alto i tenor), acordió i electrò- nica en temps real 
 (estrenada per VertixeSonora Ensemble) 
• Iñaki Estrada: Laboa (2015) de per a flauta, saxo, piano, recitador i electrò- nica 
 (estrenada per l’Ensemble CrossingLines) 
• Mateu Malondra: Free Module Study nº1 (2015) per a saxo, piano, guitarra elèctrica, acordió 
 i electrònica (estrenada per Vertixe Sonora Ensemble)
• Nuria Nuñez Hierro: Morlocks (2015) per a saxo, piano i percussió
 (estrenada per l’Ensemble CrossingLines) 
• Pedro Álvarez: Acrisolares (2015) de 8’ per a flauta piccolo, saxo tenor, vibràfon i piano 
 (estrenada per l’Ensemble CrossingLines) 
• Henrik Denerin: verzeitlichung (2015) per a clarinet, piano, violí, viola i violoncel 
 (estrenada per l’Ensemble Recherche)
• Santiago Díez-Fischer: De pie sobre el vidrio per a saxo, piano, guitarra elèctrica, acordió 
 i electrònica (estrenada per Vertixe Sonora Ensemble)

2014 
• Aurélio Edler-Copes: Unity per a veu voz amplificada (Estrenada per Natasha López)
• Panaiyotis Kokoras: Conscious Sound per a Clarinet,Violí,Violoncel, Piano i Electrònica 
 (Estrenada per l’EnsembleTaller Sonoro) 
• Joakim Sandgrem: Points Caractéristiques per a Clarinet, Violí, Violoncel, Piano i Electrònica 
 (Estrenada per l’EnsembleTaller Sonoro) 

2013 
• Germán Alonso: Catulo-Carmen per a Contratenor i Flauta Dolça Baixa amplificats 
 (Estrenada per UMS ‘n JIP)
• Santa Buss: Líneas de Miró per a Clarinet i Percussió (Estrenada per l’Ensemble Nü) 
• Carlo Ciceri: Crebra per a Flauta, Clarinet, Saxo, Arpa, Violí,Viola i Violoncel 
 (Estrenada per l’Ensemble Matka) 
• Luis Codera Puzo: Oscillation ou Interstice per a Tenor i FlautaDolça Baixa 
 (Estrenada per UMS ‘n JIP) 
• Daniel Fígols: Mira per a Baríton, Flautas Dolçes i Electrònica 
 (Estrenada per UMS ‘n JIP)
• Facundo Nicolás Llompart: Livre de bord per a Flauta, Clarinet, Saxo, Arpa, Violí, Viola i Violoncel (Estrenada 

per l’Ensemble Matka)
• Octavi Rumbau: Cantiga Vazia per a Contratenor, Flauta Dolça Contratenor i Electrònica
 (Estrenada per UMS ‘n JIP)
• Mirjam Tally: Sunrise per a Veu, Flauta Dolça Tenor amplificada,Campanes Tibetanes i Electrònica (Estrena-

da per UMS ‘n JIP)
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GENERALITAT DE CATALUNYA: el Festival Mixtur està declarat des de la passada edi-
ció com a festival d’alt interès cultural pel Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, sent una part important del suport al festival per part de les administracions 
públiques i atorgant a les activitats realitzades una consideració destacada al món cul-
tural de Catalunya.

ICUB: creat en el 1996 per l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de situar la cultura 
de Barcelona com un dels principals actius del desenvolupament i de la projecció de la 
ciutat, a través de la gestió dels equipaments i dels serveis culturals municipals, i pro-
moure i facilitar l’emergència i la consolidació de les múltiples plataformes i projectes 
culturals d’iniciativa privada a la ciutat. Així, ja sigui des de la participació directa o bé 
des de la gestió de la xarxa de Fàbriques de Creació de la ciutat, és un dels principals 
suports institucionals del Festival Mixtur

Goethe Institut:  El Festival Mixtur compta des d’edicions anteriors amb el suport 
del Goethe Institut de Barcelona, institució cabdal en la promoció i difusió internacional 
de la cultura i la llengua alemanyes. Un dels seus principals objectius és fomentar la 
cooperació amb els agents locals, donant suport a un ampli ventall d’activitats cultu-
rals. Així doncs, el Goethe Institut col·labora amb el Festival Mixtur 2016 en la producció 
i programació artística dels concerts i activitats pedagògiques.

Fabra i Coats – Fàbrica de Creació:  un nou model d’equipament cultural per 
donar suport a la creativitat, el talent i la innovació a la ciutat, en estret contacte amb 
la creació més emergent i amb els diferents col·lectius locals. El Festival Mixtur s’ha 
celebrat des de la seva primera edició l’any 2012 a Fabra i Coats - Fàbrica de Creació, 
convertint les seves sales antigament industrials en nous espais per a la recerca musi-
cal i funcionant com a viver de les últimes tendències en el camp de la creació sonora, 
acollint també projectes en residència durant tot l’any.

Institut Français:  L’Institut Francès de Barcelona, fundat l’any 1919, pretén ser 
un lloc d’intercanvi cultural entre França i Catalunya, amb 4 missions essencials: l’en-
senyament del francès com a llengua estrangera, la difusió i desenvolupament d’inter-
canvis culturals, que pretenen fer conèixer la cultura de la França contemporània a 
través dels seus artistes, pensadors i creadors, la documentació entorn de l’idioma i 
una funció com a fòrum intercultural, en què s’ofereix l’espai de l’Institut tant per al de-
bat d’idees com per a la presentació d’obres artístiques de nombroses comunitats que 
desitgen trobar a l’Institut un lloc on mostrar-se o expressar-se. D’aquesta manera, la 
seu a Barcelona de l’Institut Français acollirà diferents activitats pedagògiques obertes 
al públic de l’Ensemble Diagonal, el compositor Luis Naón y la directora Rut Schereiner. 

L’Auditori – Cicle Sampler Sèries:  El  “Sampler Sèries” de  L’Auditori  i el  Fes-
tival Mixtur continuen unint forces per a la difusió de les músiques de nova creació, 
després de l’èxit de la jornada conjunta a la Fundació Tàpies la temporada passada. El 
cicle Sampler Sèries representa el compromís de L’Auditori amb la nova creació sonora 
oferint un recorregut per diversos espectacles produïts en l’actualitat i que incorporen 
elements de recerca i de desenvolupament en l’àmbit de la música. Enguany, el concert 
de l’Ensemble Recherche i la taula rodona paral·lela que tindran lloc el dia 30 d’abril a la 
Sala Oriol Martorell, estaran emmarcats dins la programació del Festival Mixtur 2016, a 
més d’una jornada de concerts a les instal·lacions de L’Auditori el 29 d’abril.

Palau de la Música Catalana:  seguint la dinàmica del Festival Mixtur amb la 
creació d’una xarxa de col·laboracions amb diversos equipaments i institucions cul-
turals de la ciutat, aquesta nova edició comptarà també amb la participació del Palau  
de  la Música Catalana, història viva del país i una de les institucions  musicals  més 
destacades d’Europa, la qual manté a més un fort compromís envers la música con-
temporània com a un dels seus eixos verebradors. D’aquesta manera l’Ensemble Inter-
contemporain, una de les formacions més importants  de  l’actualitat,  formarà  part de 
la programació del Festival Mixtur 2016 oferint un concert homenatge al seu fundador 
Pierre Boulez, desaparegut recentment, el dia 28 d’abril.

col·laboracions
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AC/E: enguany el Festival Mixtur ha obitingut suport d’Acción Cultural Española, grà-
cies al qual comptarem amb la presència de Miguel Galperín, compositor i director 
artístic del Centro de Experimentación del Teatro Colón de Buenos Aires. Acción Cul-
tural Española és una entitat pública dedicada a impulsar i promocionar la cultura i el 
patrimoni d’Espanya, dins i fora de les seves fronteres, a través d’un ampli programa 
d’activitats que inclou exposicions, congressos, cicles de conferències, cinema, teatre, 
música, produccions audiovisuals i iniciatives que fomenten la mobilitat de professio-
nals i creadors.

Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras (CMMAS): El CM-
MAS, ubicat a la ciutat de Morelia, s’ha consolidat com el principal espai a Iberoamèrica 
per a la creació, reflexió i aprenentatge de la música contemporània. És un centre de 
recerca, d’experimentació i de desenvolupament de projectes sonors únic i avantguar-
dista, que situa Mèxic en un lloc privilegiat dins del panorama internacional. Fruit d’un 
nou conveni entre aquesta institució i el Festival Mixtur, les obres electroacústiques i 
intèrprets seleccionats, així com els encàrrecs de la Convocatòria Mixtur 2016 podran 
ser inclosos en la programació del CCMMAS durant la propera temporada.

Mostra In Situ: IN SITU és una mostra de dansa de peces seleccionades d’artistes 
independents o de col·lectius artístics, amb voluntat de constituir-se com un punt de 
trobada on es doni visibilitat a la creació en el camp de la dansa contemporània a Cata-
lunya. La mostra ofereix a l’Arts Santa Mònica de Barcelona un espai als artistes per tal 
que mostrin el seu treball i amplia l’accés a un públic més divers mitjançant l’emplaça-
ment privilegiat i el format de l’exhibició. El Festival Mixtur organitzarà per primera ve-
gada una residència en col·laboració amb In-Situ, destinada a la creació d’un espectacle 
interdisciplinari amb el ballarí Albert Quesada i el compositor Roger Costa. L’espectacle 
es presentarà tant al Festival Mixtur 2016 com a la mostra In-Situ del mateix any.

Ensemble Drama! – Espai ERRE: Ensemble Drama! no és només un ensemble. És 
un concepte al voltant de la interpretació contemporània. Amb vocació internacional, 
parteix d’una recerca de nous camins entre la música, la paraula i el moviment. Drama 
és resident de l’Espai ERRE, espai i associació sense ànim de lucre situada  en 22@, 
Poblenou (Barcelona), amb una gestió col·lectiva i funcionament horitzontal. Allà es 
desenvoluparà la nova col·laboració, en presència del compositor Peter Ablinger (un 
dels professors del Taller de Composició i Experimentació Sonora Mixtur 2016) i la festa 
de clausura del Festival Mixtur 2016.

Fundació Tàpies: La Fundació Antoni Tàpies va ser creada el 1984 per l’artista An-
toni Tàpies amb l’objectiu de promoure l’estudi i el coneixement de l’art modern i con-
temporani. Té un enfocament plural i interdisciplinari i pretén establir col·laboracions 
entre especialistes de les diverses àrees del saber per contribuir així a una millor com-
prensió de l’art i la cultura contemporanis. Continuant amb la col·laboració iniciada la 
passada edició, la Fundació Tàpies torna a acollir un dels concerts del Festival Mixtur, 
amb la jornada dedicada al compositor Peter Ablinger a càrrec de l’Ensemble DRAMA! 

Revista Musical Catalana: mitjà col·laborador del Festival Mixtur 2016, va néixer 
l’any 1904 com una publicació de caràcter musicològic i de divulgació de l’activitat musi-
cal que en aquells moments es portava a terme en l’àmbit català i el setembre de 2011 
va iniciar una nova etapa, integrada en les noves tecnologies, amb l’afany de renovació 
d’una publicació històrica, de línia editorial independent, en l’àmbit de la divulgació i 
l’estudi de la música catalana, que vol seguir essent referent en l’àmbit de la cultura 
catalana. 

Maison Ona: L’editorial   musical   participa a la   Convocatòria Mixtur  2016 amb la 
selecció d’un compositor per tal d’incloure la seva obra al catàleg de l’editorial. Aquesta 
col·laboració s’ha realitzat amb èxit des d’edicions anteriors de la Convocatòria Mixtur i 
té esperit de continuïtat. Amb seu a Paris, Maison Ona consacra la seva activitat a l’edi-
ció, publicació i promoció d’obres musicals dins del marc de les estètiques més actuals.
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Babel Scores:  Aquesta  plataforma  online  amb seu a França, sorgeix de la neces-
sitat de  difondre i promoure la música contemporània dels   últims   40  anys,   amb 
l’objectiu d’oferir la  informació més accessible  per  a tothom  i  arreu  del món. Com en 
el cas de Maison Ona, des de les anteriors edicions  hem  establert  una col·laboració 
amb Babel Scores, els quals seleccionen algunes de les obres seleccionades de la Con-
vocatòria Mixtur  per incloure-les a la biblioteca en  línia  i participa en la  selecció de 
compositors del Taller  de Composició  i Experimentació Sonora  Mixtur  2016.

Universitat Autònoma de Barcelona: el Festival Mixtur continua una edició 
més la seva estreta col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, desenvo-
lupant un programa de pràctiques amb el Grau de Musicologia i el Màster Universitari 
en Màrqueting, el qual representa una oportunitat per als alumnes de conèixer de 
primera mà el funcionament d’un festival. Una de les activitats importants d’aquest 
estudiants és la realització d’un estudi de públic del Festival Mixtur.

Universitat de Barcelona–Màster en Música com a Art InterdiscipLI-
nari:  El  màster proposa als estudiants un treball, una reflexió i unes activitats de 
pràctiques i de recerca entorn de la música com a fenomen cultural. D’altra banda, els 
apropa al món de la recerca en matèria de musicologia a fi d’obrir-los a les múltiples 
oportunitats de desenvolupar llurs interessos de recerca o d’activitat laboral.

Escola Superior de Música de Catalunya:  aquesta nova edició continua la 
col·laboració amb l’ESMUC, donant forma a la participació del compositor Ondřej Adá-
mek com a professor del Taller de Composició i Experimentació Sonora Mixtur 2016 a 
més de la participació al projecte educatiu de l’escola amb un programa de pràctiques 
per als alumnes i la presentació de projectes finals dels estudis de Composició dins del 
marc del festival, tal com s’ha produït des d’edicions anteriors.

La Termo - Galeria Balaguer:  Des dels seus inicis l’any 2002, la galeria es centra 
en l’exposició i promoció de l’art contemporani en els seus diferents llenguatges: pin-
tura, dibuix, fotografia, escultura, vídeo, performance… La seva línia d’actuació ve mar-
cada per la “recuperació d’artistes de llarga trajectòria i la seva posterior difusió, per la 
consolidació de creadors dins de l’àmbit local i per l’aposta pels joves valors”. Durant 
la tardor de 2015 es traslladà al barri del Born amb un nou concepte d’espai artístic, 
anomenat “La Termo”, on el Festival Mixtur és resident com a part de l’aposta de l’espai 
de la galeria també com a viver multidisciplinari per a empreses i projectes culturals.

Escola Internacional de Fotografia Grisart: centre privat dedicat des de 
1985 a  la docència exclusiva de la fotografia, amb dos principis educatius fonamentals: 
assegurar una sòlida i completa formació fotogràfica als seus alumnes, adaptada als 
canvis tecnològics actuals, i fomentar un entorn en el qual es recolzi i estimuli la seva 
creativitat. Des de la passada edició, el Festival Mixtur col·labora amb l’escola desenvo-
lupant un programa de pràctiques, mitjançant el qual els alumnes realitzen la cobertu-
ra fotogràfica de totes les activitats i concerts del festival.

Onassis Foundation: El Centre Cultural Onassis-Atenes va ser inaugurat el des-
embre de l’any 2010, com un nou lloc cultural accessible a tothom. La seva missió és 
la promoció de l’expressió cultural moderna, amb el suport de nous artistes grecs, el 
cultiu de la col·laboració internacional, l’educació i l’aprenentatge permanent, així com 
la coexistència i interacció de les ciències, la innovació i les arts. Gràcies a la seva col·la-
boració, el reconegut ensemble grec DissonArt oferirà un concert al Festival Mixtur 
i participarà al Panell de Lectura del Taller de Composició i Experimentació Sonora 
Mixtur 2016.

LIVEMEDIA: Una de les novetats més importants del Festival Mixtur 2015 va ser el 
llançament d’una programació en directe a través d’un canal de live streaming desen-
volupada gràcies a la col·laboració amb Livemedia, anomenat  “Mixtur Online”. Amb 
la intenció d’obrir encara més el festival com una finestra internacional, l’streaming es 
podia seguir des de qualsevol lloc del món. Aquesta edició es continuarà amb aquesta 
plataforma, gràcies a la participació d’aquesta associació amb una experiència de quin-
ze anys en la producció de programes artístics, culturals i de cooperació per a la Xarxa 
i en el desenvolupament de plataformes de comunicació online i Mitjans Streaming.
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Alfasoni: empresa creada en 1994 per dos socis entusiastes de la música, il·lusio-
nats per apropar als amants del so professional els equips més moderns i sofisticats 
a preus raonables. Alfasoni col·labora amb el Festival Mixtur, facilitant l’adquisició dels 
materials necessaris per afrontar els requeriments tècnics de les propostes tan diver-
ses de la programació amb la millor qualitat possible.

Estrella Damm: distribuïdora oficial de begudes al Festival Mixtur, Estrella Damm és 
la cervesera degana del mercat espanyol, una de les companyies cerveseres amb més 
prestigi del mercat. 

NH Hotel Grup: L’hotel oficial del Festival Mixtur 2016 serà NH La Maquinista, una 
col·laboració amb una de les 25 hoteleres més grans del món i una de les principals 
d’Europa per a l’allotjament dels artistes i participants del Festival Mixtur 2016. 

SPEDIDAM: SPEDIDAM (Societat de Percepció i Distribució dels Drets dels Actors i In-
tèrprets), fundada el 1959, és una entitat de gestió col·lectiva dels drets de propietat 
intel·lectual dels artistes a França. SPEDIDAM gestiona els drets de 100 000 artistes i 
compta avu dia amb més de 34.000 associats. SPEDIDAM és membre de AEPO-ARTIS 
que agrupa 35 col·lectius de drets dels artistes a Europa.
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objectius

Apropar la nova música al públic
El Festival Mixtur es proposa d’establir un punt de trobada entre, d’una 
banda, músics i altres artistes el treball dels quals es focalitza en la recer-
ca i, de l’altra, el públic, tant si es tracta d’un públic especialitzat en música 
com si no. Busquem artistes que considerin el risc com una part inherent 
de la seva activitat. Pensem que es de gran importància oferir al públic la 
possibilitat de descobrir el treball d’aquests artistes així com un espai de 
diàleg per poder-ne discutir.

Descobrir noves tendències artístiques
La Convocatòria Mixtur representa (també per als organitzadors del fes-
tival!) una manera de descobrir el que està passant en materia de mú-
sica i art sonor en d’altres parts del món, especialment entre les noves 
generacions, i això ens permet de no tancar-nos en el que ja coneixem, 
expandint la nostra visió i la del públic assistent. Aquesta convocatòria in-
clou una categoria per a intèrprets que desitgin oferir un concert durant 
el festival.

Fomentar l’educació
Des del nostre punt de vista, la pedagogia és fonamental per tal d’apropar 
les noves estètiques al públic (no tant sols per als no-músics sinó també 
per aquells músics que no han tingut la ocasió d’apropar-s’hi). És per això 
que establim  sempre col·laboracions i organitzem  tallers amb centres 
educatius. A més a més, una de les activitats principals del festival és un 
Taller de Composició i Experimentació Sonora dirigit per compositors de 
prestigi internacional.

Promoure les obres de nova creació
Un altre objectiu del Festival Mixtur és el de promoure la creació de no-
ves obres realitzant encàrrecs tant a artistes ja reconeguts com a joves 
artistes que després de finalitzar la seva formació es troben en l’inici de 
la seva carrera. Això és conseqüència del fort compromís del festival amb 
les noves vies de creació actual.

Mixtur és un col·lectiu que neix a Barcelona amb la voluntat d’impulsar la creació, la pedagogia i la di-
fusió de la música i l’art sonor del nostre temps, sempre en relació amb la recerca tant sobre el so en si 
mateix como sobre la seva interacció amb les altres disciplines artístiques.

Els objectius principals de Mixtur prenen forma en un festival que se cel·lebra a Barcelona, el Festival 
Mixtur, i són els següents:



20

MIXTUR 2012
L’1 de juny de 2012 el projecte Mixtur va començar 
el seu camí amb NUCLI I PERIFÈRIA. Amb la clara 
intenció d’investigar altres posibilitats en el món 
de la creació musical, el Festival Mixtur va oferir 
aleshores la seva declaració d’intencions definint 
una manera d’enfrontar la creació: la recerca de 
nous llenguatges propis del nostre moment his-
tòric. La percepció multisensorial va marcar aques-
ta primera jornada a la Fabra i Coats amb obres 
de Stockhausen, Marc García Victoria, José Manuel 
Berenguer, Oliver Rappoport i Voro García, a més 
de la participació de projectes multidisciplinars de 
dansa o arts plàstiques.

MIXTUR 2014
En la seva segona edició, celebrada els dies 24, 25 
i 26 d’abril del 2014, el FESTIVAL MIXTUR 2014 va 
comptar amb la participació de més de 50 artis-
tes i col·laboradors, amb un total de 15 concerts 
i tot un seguit d’activitats pedagògiques: el Taller 
de Composició i Experimentació Sonora dirigit 
per José Manuel López López i amb la presència 
de l’ensemble Taller Sonoro al Panell de Lectura, 
el taller d’improvisació amb Agustí Fernández, 
l’acollida d’instal·lacions permanents i una taula 
rodona amb importants personalitats culturals de 
la ciutat. També va ser destacable la presència de 
Forum Neue VokalMusik dintre de la programació 
de concerts. Aquesta edició suposa a més la con-
solidació del model internacional del festival amb 
la segona Convocatòria Mixtur, a la qual van parti-
cipar 180 propostes de més de 30 països diferents. 

MIXTUR 2013
Amb un total de 10 concerts, el FESTIVAL MIXTUR 
2013, considerat ja primera edició pròpiament del 
festival i celebrat també a la Fàbrica de Creació Fa-
bra i Coats del 25 al 27 d’abril, va instaurar el seu 
model amb més de 70 artistes i col·laboradors, 
els quals també van formar part amb xerrades 
de personalitats fonamentals de l’actual cultura 
musical de la ciutat com són el compositor Josep 
Maria Mestres Quadreny i investigadors com Ha-
rry Sparnaay, Rubén López Cano, Lluis Nacenta i 
Germán Gan Quesada, a més de l’aposta per les 
activitats pedagògiques i el suport a les instal·la-
cions multidisciplinars.

MIXTUR 2015
El Festival Mixtur, festival de músiques de recer-
ca i creació multidisciplinària 2015 es va celebrar 
entre els dies 23 i 26 d’abril, amb una programa-
ció ampliada . El Festival Mixtur 2015 va incloure 
en la seva programació propostes inèdites al país, 
a més de seguir destinant un espai especial a les 
activitats pedagògiques: taller de composició amb 
Agustí Charles, Clara Maïda i Ramon Lazkano com 
a professors i d’improvisació amb Josep-Maria Ba-
lanyà. Així doncs, Fabra i Coats – Fàbrica de Crea-
ció de Barcelona, seu principal del festival, va viure 
quatre dies amb un total de 15 concerts, incloent 
l’actuació d’ensembles internacionals de llarga tra-
jectòria com l‘Ensemble Recherche o l’Ensemble 
2e2m, i d’altres de nacionals com l’Ensemble Cros-
singLines, Vertixe Sonora Ensemble o BCN216, en-
tre d’altres. El Festival Mixtur 2015 va col·laborar 
per primera vegada amb el Ccicle Sampler Sèries 
de L’Auditori.

edicions anteriors
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CONTACTE
FESTIVAL MIXTUR

Mila Rodríguez, responsable de Comunicació

comunicacio@mixturbcn.com

Tlf. 617670225

www.mixturbcn.com

www.facebook.com/mixturbcn
www.twitter.com/festivalmixtur


