CONVOCATÒRIA
TALLER D’IMPROVISACIÓ MIXTUR 2022
AMB LOTTE ANKER

El Festival Mixtur, festival de nova creació sonora de Barcelona, en col·laboració amb
l’Escola Superior de Música de Catalunya, obre la inscripció al Taller d'Improvisació
Mixtur 2022. El taller serà impartit per Lotte Anker.

BASES
Destinataris
El Taller d'Improvisació Mixtur 2022 està dirigit tant a estudiants com a professionals de la
improvisació sense límit d’edat.

Professora del taller
La professora d’aquesta edició serà la saxofonista i compositora Lotte Anker, especialitzada
en els camps de la improvisació, el jazz experimental i la música contemporània.

PROGRAMA GENERAL
El taller se celebrarà entre els dies 12 i 15 d’octubre de 2022. Lotte Anker adaptarà els continguts
del taller al número de persones inscrites i als instruments que toquin. El taller constarà de les
activitats següents:
‣ 3 sessions de treball (els dies 12, 13 i 14 d’octubre de 10.00 h a 13.30 h).
‣ Participació al concert final del taller, el qual formarà part de la programació oficial del
Festival Mixtur 2022 (el dia 15 d’octubre entre les 10.00 h i les 13.30 h).
‣ Una master class en la qual Lotte Anker presentarà el seu treball com a improvisadora i
compositora.
‣ Master class impartides pels docents del Taller de Composició i Experimentació Sonora Ann
Cleare, Isabel Mundry, Enno Poppe i José María Sánchez-Verdú.
‣ A banda de la participació al taller, la inscripció inclou l’accés lliure a algunes activitats del
Festival Mixtur, tant per als participants actius com per als oients.

INSCRIPCIÓ
La data límit per realitzar la inscripció és el 31 de març de 2022. El taller compta amb 15 places. Per
realitzar la inscripció, caldrà omplir el següent formulari adjuntant:
‣ Una breu biografia.
‣ Dos enllaços a sengles vídeos en els quals el candidat o candidata realitzi una improvisació.
El resultat definitiu d’admesos serà anunciat durant el mes de maig.

PREU DEL TALLER
Participants actius: 160€
Participants oients: 80€

CONDICIONS GENERALS
‣ Pot presentar-se qualsevol persona sense límit d’edat, nacionalitat o lloc de residència.
‣ 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 a altres
plataformes de difusió. No s’acceptaran enllaços de descàrrega que tinguin caducitat
(WeTransfer, Yousendit, etc.) ni arxius que superin els 20 MB. Si la URL indicada és errònia,
l’organització no es posarà en contacte amb l’artista per tal que la corregeixi.
‣ La participació en la convocatòria implica l'acceptació total d'aquestes bases.

Contacte: workshops@mixturbcn.com

