
Ganta 2018  beca i residència d’Art Sonor

Oberta la convocatòria de residència per a la realització d'obres sonores electróniques per 
altaveus Ganta 2018 

Residència

La casa de la Musica . Perpignan : 27/04/2018-11/04/2018 

NauCôclea . Camallera : 09/04/2018 - 22/04/2018 

Presentacions públiques / Presentations publiques 

11/05/2018 - 18.00 . Labo Flashback . La Casa de la Musica . Perpignan 

12/05/2018 . 19.00 . NauCôclea . Camallera 

18/11/2018 . Festival Zeppelin . Orquestra del Caos . CCCB . Barcelona

Ganta és el nom de la cigonya a l'Empordà i al Rosselló; un ocell migrador que te la llibertat de 
desplaçar-se a través de les fronteres construïdes pels humans. El Laboratori Sonor Transfronterer 
Ganta proposa un intercanvi entre els artistes d'ambdós costats de la frontera, amb la finalitat de 
contribuir en la seva cooperació i el seu treball comú en la recerca i la creació en el domini de l'art 
sonor contemporani. L'ASBL Flashback de Perpinyà Catalunya Nord, l'Associació Orquestra del 
Caos i el Centre de Creació Contemporània NauCôclea de Camallera, criden a la participació de tots 
els artistes sonors i compositors electroacústics amb el desig de fer una residència creativa a la 
NauCôclea i à la Casa Musical de Perpinyà.

Condicions de la convocatòria

1. Encàrrec d'una composició sonora / musical electroacústica per altaveus

Aquest encàrrec és una convocatòria oberta a tots els músics i artistes residents a Catalunya Nord 
(Departament dels Pirineus Orientals, França) o a Catalunya sud (Comunitat Autònoma de 
Catalunya, Espanya). Els artistes o compositors triats pel Jurat realitzaran o bé una obra en suport 
fixe per a un màxim de vuit pistes o bé una obra que resulti de l'execució d'un procés computacional 
en un ordinador. Les obres seran concebudes per a ser escoltades com a resultat de la seva projecció 
en un conjunt d'altaveus sense la participació d'instrumentistes.

2. Residència

Un artista o compositor de Catalunya Sud serà triat pel Jurat a fi de desenvolupar el seu treball en 
residència del 27 d'Abril a l'11 de Maig amb l'Ensemble Flashback al Labo Flashback de la Casa 
Musical de Perpignan.

Ensemble Flashback

https://ensembleflashback.com/labo-flashback/


es proporcionarà allotjament durant el temps de residència.

El Labo Flashback, un espai de 250 metres quadrats, posa a la disposició dels residents :

Un sistema octofònic d'altaveus Una interfície d'àudio RME de la taula de mescles RME 800

Un artista de Catalunya Nord serà triat pel Jurat a fi de desenvolupar el seu treball en residència 
entre el 9 i el 22 d'abril de 2018 amb la NauCôclea i l'Orquestra del Caos al Centre de Creació 
NauCôclea de Camallera.

La residència del Centre de Creació Contemporània NauCôclea és una casa petita en plena natura a 
1 km del poble de Camallera, a la comarca de l'Alt Empordà. Es una casa apta per quatre pesones. 
Els artistes estan convidats a venir en família si ho desitgen. Els detalls de les possibilitats de la 
residència poden ser consultats a 

NauCôclea 

L'Orquestra del Caos instal·larà a la NauCôclea un sistema octofònic integrat per : 

Hardware 
 
8 Altaveus Alesis  
1 Ordinador iMac 2 Ghz Core Duo  
1 Interfície FocusRite Saffire 10/10  
2 Micròfons de condensador Rode NT-5  
2 Micròfons Sure SM-58 

Software 
 
MacOs 10.6.8 
Reaper 5.7  
Max 7.x.x 

3. Honoraris

Els honoraris per cada encàrrec d'obra electroacústica seran de 1000 €.

4. Restitució social

Els residents es comprometen a fer una restitució pública dels seus treballs realitzats el dia 11 de 
Maig a les 18.00 al Labo Flashback i a participar al concert Ganta de NauCôclea al dia següent, el 
dia 12 de Maig.

Els treballs seran també sentits en concert l'octubre de 2018 com a part de la programació del 
Festival Zeppelin que l'Orquestra del Caos organitza al Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona.

Els residents es comprometen a fer les mencions següents a tots els suports de comunicació en 
referència a l'obra realitzada duran la seva residència :

Encàrrec de l'Ensemble Flashback en el marc del microprojecte transfronterer Ganta (per l'obra 
realitzada al Labo Flashback)

http://naucoclea.net/residencies-2/


Encàrrec de l'Orquestra del Caos i NauCôclea en el marc del microprojecte transfronterer Ganta 
(per l'obra realitzada a NauCôclea)

Els residents es comprometen a donar dos tallers de creació sonora de dues hores. Un per a tots els 
públics i un altre adreçat a públic més especialitzat. 

5. Documentació

Cada artista o compositor que es vulgui presentar ha de presentar a NauCôclea 
(info@naucoclea.com) o a Ensemble Flashback (ensembleflashback@gmail.com) abans del 15 de 
Març la documentació segü : 

5.1 Un curriculum vitae 

5.2 Un projecte de l'obra a realitzar 

5.3 Una fotografia 


