El Festival Mixtur obre una convocatòria amb la voluntat de difondre projectes artístics i musicals dins
del marc del Festival Mixtur 2019. L'edició 2019 se celebrarà del 25 d'abril al 5 de maig a Fabra i
Coats - Fàbrica de Creació i altres espais de la ciutat de Barcelona.
Aquestes bases fan referència a la categoria 3 de la Convocatòria Mixtur d'enguany. Les categories 1 i
2 ja han estat publicades i resoltes anteriorment.

Es poden presentar obres ja escrites tant si han estat estrenades com si no. Aquesta categoria consta
de tres modalitats:
•

Modalitat A: Obres instrumentals o mixtes (amb o sense vídeo)
La formació instrumental de les obres presentades haurà de coincidir en la seva totalitat o
com a mínim amb quatre instruments d’una de les formacions següents:
−

Opció 1: Flauta, Clarinet, Piano, Violí i Violoncel (amb o sense electrònica / vídeo)

−

Opció 2: 2 Violins, Viola, Violoncel, Contrabaix i Piano (amb o sense electrònica / vídeo)

•

Modalitat B: Obres Electroacústiques o Audiovisuals (amb un màxim de 8 canals
independents)

•

Modalitat C: Instal·lació Sonora

CONDICIONS GENERALS
-

Pot presentar-se qualsevol persona sense límit d’edat, nacionalitat o lloc de residència.
Pot presentar-se una obra de forma individual o col·lectiva.
Els interessats poden presentar-se a més d’una modalitat, omplint un formulari per a cada
proposta.
Cal indicar sempre la durada aproximada de les obres presentades.
Totes les URL de descàrrega que s’indiquin al formulari han de correspondre a arxius en format
PDF, mp3 o mp4. També s’acceptaran enllaços a Youtube, Soundcloud, Vimeo, o d’altres
plataformes de difusió. No s'acceptaran enllaços de descàrrega que tinguin caducitat
(wetransfer, yousendit, etc). Si la URL indicada és errònia, l'organització no es posarà en
contacte amb l'artista per tal que la corregeixi. Un cop resolta la convocatòria, es demanaran
els arxius amb alta resolució als artistes seleccionats.

QUAN I COM S’HAN DE FER LES PROPOSTES?
La data límit per a enviar les propostes és el 30 de novembre de 2018 a les 23.59h per a totes les
modalitats. Per tal de fer arribar la proposta caldrà omplir el formulari en línia que es troba a
www.mixturbcn.com sota la rúbrica C
 onvocatòria Mixtur.

SELECCIÓ
-

Es valorarà l’interès artístic de l’obra així com les possibilitats tècniques de realització.
L’organització contactarà als seleccionats a través de l’adreça electrònica que aparegui al
formulari.
L'organització podrà proposar als artistes implicats en les modalitats B i C que l’obra sigui
seleccionada pel Festival Mixtur 2019 o 2020.
El resultat de la selecció es publicarà a www.mixturbcn.com durant el mes de gener de 2019.
La convocatòria pot ser declarada deserta.

La participació́ en aquesta convocatòria implica l’acceptació́ total d’aquestes bases.
Contacte:
convocatories@mixturbcn.com

