Luthiers Drapaires
Reciclatge Creatiu de Deixalles
Tecnològiques
L’ésser humà genera cada any més 2 bilions de tones de deixalles,
dels quals més de 30 milions són deixalles tecnològiques,
provinents d’electrodomèstics “antiquats”: televisors, ràdios,
ordinadors, impressores, cadenes de música, rentadores...
Tot i així aquestes deixalles mantenen intactes molts dels seus
components constructius, que poden fer-se servir, amb una mica
d’enginy, per a construir flamants instruments musicals
electrònics: motors, electroimants, timbres, ràdios o televisors
poden acabar convertint-se en els instruments d’una orquestra
audiovisual reciclada.
Els Luthiers Drapaires és un grup d'investigació obert de
reciclatge de deixalles tecnològiques. Després de visitar i
recollir electrodomèstics vells a les deixalleries i mitjançant
prototipatge electrònic bàsic i una mica d'enginy es poden arribar
a transformar les deixalles en instruments i autòmats musicals,
sense necessitat de ser un expert en enginyeria o en música.
L'Orquestra dels Luthiers Drapaires també és una banda de música
formada per escànners, ràdios, teles, ferros, minipimers i
artefactes estranys. Els instruments construïts durant els tallers
passen a formar part de l'Orquestra, que acull tot tipus
d'objectes reciclats amb finalitats creatives.
Els Luthiers Drapaires, finalment, vol fer una contribució a la
sostenibilitat mediambiental proposant mètodes creatius de
reutilització de les deixalles, afavorir la reducció de les
dinàmiques de consum en temps de crisi donant nova vida als
trastos vells, i compartir els coneixements necessaris que
permeten reparar, reciclar i reutilitzar la deixalla.
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El procés de treball dels Luthiers Drapaires inclou un gran nombre
d'activitats de caràcter multidisciplinari. Per una banda, les
visites a deixalleries i recollida de materials en desús;
seguidament, el disseny conceptual i estudi de propietats
acústiques dels materials recuperats; el prototipatge electrònic,
si s'escau, que permeti intervenir i modificar el funcionament
dels aparells; En molts casos, la construcció d'estructures que
allotgin els instruments, normalment treballades amb ferro o
fusta; la composició i assajos amb els instruments construïts; i
en determinades ocasions, l'adaptació dels instruments per a que
funcionin com a autòmats en les seves versions d’instal·lació
interactiva.

1. Procés
Visites a la deixalleria
Com a punt de partida es fan un seguit de visites a deixalleries
municipals per tal d'obtenir els components necessaris per a la
construcció dels instruments. Aquests components els classifiquem
en diverses tipologies segons l'ús que els hi donem.
Per una banda, busquem sistemes que puguin generar moviment, ja
siguin motors, pistons electromagnètics, vàlvules d'aire i/o aigua
entre d'altres per tal de transformar aquest moviment en só. També
recuperem electrodomèstics, ordinadors i joguines per tal de
modificar-los amb la finalitat de fer un ús totalment diferent pel
que van ser fabricats, ja sigui sonor o visual.
Com a element estructural, ens és de gran utilitat
fusta, el plàstic, cablejat elèctric, connectors i
electrònics. Un cop construïts els instruments, es
material sobrant cap al punt d'origen per a que es
i tancar el cercle del reciclatge.

el ferro, la
components
retorna tot el
puguin reciclar
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Prototipatge electrònic: Circuit Bending
i Arduino
Una part essencial d'aquest projecte es centra en el prototipatge
de circuits electrònics i la programació de microcontroladors.
Els Luthiers Drapaires no som enginyers electrònics ni
informàtics. N'hem anat aprenent mica en mica gràcies als
coneixements compartits a internet. Mitjançant xarxes socials com
la plataforma Arduino (que és alhora un sistema de programació de
microcontroladors) que acull a milers de persones alineades amb
les filosofies del Codi Obert i el coneixement lliure anem
aprenent els conceptes d'electrònica i programació que necessitem
per a construir els nostres catxarros. Així mateix, els fruits de
les nostres investigacions es publiquen a internet per tal que
estiguin disponibles de manera gratuïta i oberta a aquelles
persones interessades en construir artefactes similars.
Un altre mètode que utilitzem per a la creació de nous instruments
electrònics és la modificació de circuits preexistents o més
conegut com a "Circuit bending", amb l'objectiu de buscar nous
sons amagats darrere d'alguns aparells tals com joguines,pianos
elèctrics i qualsevol artefacte de baix voltatge. Aquesta pràctica
la pot dur a terme qualsevol persona amb uns coneixements mínims
d'electrònica i amb ganes de desmuntar i remenar aparells.

Recerca acústica
L'ampli ventall de materials que reutilitzem per generar so ens
obliga a realitzar un estudi de la sonoritat i anàlisi de les
seves propietats físiques: timbre, ressonància, reverberació,
amplitud, etc.
Afinació dels instruments melòdics.
En alguns casos, els instruments volem que siguin melòdics i
estiguin perfectament afinats.
Per aquest motiu, tenim que investigar amb diferents materials i
realitzant alguns càlculs matemàtics derivats de les propietats
físiques, obtenim les característiques concretes com llargada,
gruix, perfil etc.
Sistemes d'amplificació.
Alguns instruments utilitzen sistemes d'amplificació poc usuals
degut al seu ús o al mitja per al que s'utilitzen. Per aquest
motiu hi ha una fase d'investigació en aquests sistemes.
Per exemple, estem desenvolupant una microfonia submergible en
diferents medis líquids. També utilitzem un amplificador per a
monitoritzar la forma del só en unes pantalles de televisió o en
una torre de VGA's.
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Així, podem veure que a L'Orquestra dels Luthiers Drapaires, com
que creem nous instruments i pretenem ajustar-los a la nostra
voluntat, hem de investigar en molts aspectes relacionats amb el
só.
Construcció
A part del prototipatge electrònic i la recerca acústica, els
instruments necessiten un disseny estructural que a partir del
treball amb ferro, fusta o altres materials constructius permetin
suportar les parts instrumentals o electròniques. Per aquest
motiu, a més de cercar aparells electrònics a la deixalleria,
també busquem estructures de ferro, fustes, etc que puguin servir
per a aquest fi.
Software
Molts del instruments que construïm estan governats per un xip
microcontrolador reprogramable. Aquest xip inclou un software
propi (Firmware) programat per nosaltres mateixos, i que aporta
distintes funcionalitats a l'instrument.
El procés de programació del Firmware és molt important i pot
arribar a determinar la qualitat sonora, usabilitat i nivell
d'interactivitat de cada instrument.
Donat que som conscients de la potencialitat dels sistemes oberts
i expandibles, tractem de dissenyar electròniques ampliables que
permetin noves capacitats als instruments.
A més del firmware, també programem aplicacions per a ordinadors
que permeten un control acurat de cada instrument. Es tracta de
programes que permeten automatitzar o expandir el comportament
dels instruments: passar-los partitures per a que les interpretin
automàticament; crear xarxes complexes entre instruments i
sensors; fer que els instruments responguin a dades en temps real
provinents d’Internet (per exemple que toquin una melodia si els
valors bursàtils pugen o una altra si baixen). Tot aquest
programari permet ésser usat en qualsevol plataforma (linux, mac o
pc).

Tallers de desenvolupament de nous
instruments
Taller obert a la participació de persones interessades en la
fabricació d’instruments d’una orquestra audiovisual reciclada, a
partir de la modificació d’elements provinents de ràdios,
rentadores, ordinadors i basura tecnològica recuperada a la
deixalleria per produir una petita peça musical que es presentarà
públicament un cop finalitzats els tallers.
Durant el tallers es faran visites a la deixalleria municipal i es
recolliran materials que puguin ser útils per a la fabricació
4

d’instruments musicals. Després d’un procés de recerca, reciclatge
i disseny mecànic s’aprendran conceptes bàsics de prototipatge
electrònic amb l’assistència d’experts. Un cop finalitzat
l’instrument, es composarà de manera col·lectiva una peça musical
específica que pugui ser interpretada manual o automàticament.

Composició
Els instruments que conformen l'Orquestra dels Luthiers Drapaires
responen a les necessitats més exigents de sincronia audiovisual
que pot demanar qualsevol artista multimèdia.
Utilitzem el protocol estàndard MIDI, que permet la comunicació
entre diversos dispositius. Aquesta configuració ens permet fer
una interpretació dels instruments directament des d'un teclat o
bé l'execució automàtica des d'un ordinador amb una prèvia
composició d'una partitura.
Com que la majoria dels dissenys dels instruments de la orquestra
són únics, durant el procés de composició ens agrada explorar les
possibilitats dels instruments i no limitar-nos a composicions
clàssiques o melodies fàcils. Podríem definir la música de
l'Orquestra com experimental o contemporània, tot i que sovint ens
agrada fer homenatges a clàssics de la música popular.
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2. Activitats
Concerts
Els Luthiers Drapaires ofereixen concerts executats amb els
instruments reciclats. Es tracta de concerts de curta durada en
els que també s'explica el procés de treball i investigació, d'una
manera didàctica i senzilla.
Cada cop els concerts dels Drapaires són distints, ja que
contínuament es van creant nous instruments i noves composicions
que s'afegeixen al repertori.
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Instal·lacions interactives
Ens agrada la idea de la participació del públic en la
interpretació de les musiques drapaires. En aquest sentit, podem
dissenyar instal·lacions de petit format, integrades per un o
diversos instruments que el públic pot executar bé a través de
teclats de piano o mitjançant sensors interactius. Es tracta d'una
experiència participativa que agrada a nens i majors i que
facilita la comprensió del funcionament de les tecnologies
modernes i els processos de reciclatge creatiu. Donada la
quotidianitat dels aparells que conformen l'Orquestra, la gent se
sent propera i es diverteix adonant-se'n de les possibilitats
creatives que ofereixen catxarros vells com minipimers,
depiladores, ventiladors o cafeteres.

Publicació dels resultats
Finalment, després d’haver acabat tots els processos
d'investigació, disseny de hardware, software i composició, ens
agrada publicar els resultats d'aquest procés en tants canals de
difusió com sigui possible. Internet és una eina de valor
incalculable per a aquest fi, i tal i com nosaltres n'adquirim
coneixements gràcies a les xarxes d'intercanvi d'informació, hi
fem una aportació recíproca.
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A la nostra web http://luthiersdrapaires.wordpress.com i
http://www.telenoika.net/drapaires
i també a través de http://www.telenoika.net fem públics els
resultats de les investigacions i posem a l'abast de tothom la
documentació que permet tornar a construir els instruments que
nosaltres hem creat. Totes les esquemàtiques i diagrames dels
circuits electrònics, el software i el procés de construcció
queden arxivats en obert per a tothom. A més a més, procurem
documentar els concerts i instal·lacions que realitzem, per tal
que quedi constància de les peces acabades en funcionament.
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3.Trajectòria 2009-2016
2009
Bòlit
3 al 26 de març de 2009, Girona
http://www.bolit.cat/cat/arxiu/left_to_your_own_devices/actividade
s_integradas.html
El projecte dels Luthiers Drapaires neix arran la proposició feta
pel Centre d'Art Contemporani Bòlit a l'Associació d'artistes
audiovisuals Telenoika. Telenoika proposà un taller obert de
reciclatge tecnològic, i arran la participació dels actuals
components de l'orquestra, el projecte prengué forma. Després de 2
mesos de treball, vam oferir un primer concert als cinemes
Truffaut de la ciutat de Girona, amb una gran acollida per part
del públic.

Festival Sónar 09
14 de juny 2009, Barcelona
http://2009.sonar.es/ca/sonarmatica/telenoikanet_21.html
https://vimeo.com/5223475
Els comissaris del festival de música avançada Sónar es fixaren en
el nostre treball, i ens proposaren de participar-hi dins l'espai
expositiu del SonarMàtica, al CCCB, dins la exposició "Mecànics",
sobre artesania sonora i DIY.

Festival FADE 09
juliol 2009, La Cellera de Ter
www.myspace.com/festivalfade
El Festival d'arts digitals i electrònica FADE, que se celebrà a
La Cellera de Ter, comarca de La Selva, ens convidà a mostrar els
instruments, després d'un laboratori de creació de 3 dies a
l'escola d'art del Pasteral.

Dorkbot
23 de juliol 2009, Barcelona
http://www.dorkbotbarcelona.org/tiki/tikiindex.php?page=JuliolCatala
Dorkbot, gent que fa coses rares amb electricitat, ens ha convidat
a mostrar els nostres instruments i processos de treball en una
presentació pública al centre Hangar de Barcelona.

Punto y Raya 09
25 i 26 de novembre 2009, Barcelona
http://www.puntoyrayafestival.com/2_edicion/m_asm09.html
Els Luthiers Drapaires participen en l’escala catalana del
Festival itinerant d’Art Abstracte en Moviment Punto y Raya que
se celebrà al mes de novembre al centre d'Art Santa Mònica de
Barcelona. Hi exposen NoSignal 1.0, una instal·lació audiovisual
basada en monitors d'ordinador trobats a les deixalleries i al
carrer.
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2010
5e Festival de percussió de Catalunya a l'Auditori
Febrer 2010, Barcelona
www.auditori.cat/ct/auditori/oferta_musical/auditori_mon/instalacio
ns_interactives.aspx
Dins el marc del Festival Internacional de Percussió de Catalunya.
Vam construïr dues instal·lacions interactives que funcionaren
durant els trenta dies que durà el festival: l’Hidròfon i el
Tubòfon. Els dos instruments es pogueren veure en funcionament als
halls d’entrada de l’Auditori de Bcn.

Festival Gargall
14 de Març 2010, Manresa
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/03/14/gargall-2010/
www.gargall.net/luthiersdrapaires.html
L’Orquestra dels Luthiers Drapaires actuà juntament amb el grup
DUDU al festival Gargall de Música Improvisada i Soroll de
Manresa, amb una multiinstal·lació audiovisual i concert en la
seva edició de 2010. Instruments presentats: Maquina del Amor,
Occil.loscopis, Les TV Bessones, NoSignal Fotosensible, Pintura
Xinesa Sonora, Projector Cost 0#, Perculator, Objectius
Fotogràfics Sonors, Theremin, Càmera fosca, Casette Loop…

Mecal. Cosmocaixa
19 de març 2010, Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/03/19/cosmocaixamecal/
www.mecalbcn.org
Un petit concert de cloenda del festival de curtmetratges 'Mecal'
al Cosmocaixa de Barcelona, amb els instruments: NoSignal9,
Projector Cost0, Objectius Fotogràfics Sonors, Theremin + TVScopi,
Hidròfon, Oscil.loscopi, les TV Bessones…

Recursos Propis a VIC i Cerdanyola
ACVIC 27 de Març al 30 de maig
www.acvic.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60:recu
rsos-propis&catid=39:actvitats-realitzades&Itemid=57
Museu d’Art de Cerdanyola 11 de novembre 2010 al 10 de gener de
2011
Els Luthiers Drapaires participen en la exposició Recursos Propis
al Centre d'art Contemporani de Vic, i al Museu d’Art de
Cerdanyola dins el context del cicle Cultura en Gira, que portarà
els instruments dels drapaires de gira per tot Catalunya durant el
2010 i el 2011. Al ACVIC es mostraren les instal·lacions NoSignal
i La Màquina De L'Amor, a més d'oferir un taller de reciclatge de
deixalles electròniques durant el mes de maig, després d'una
visita a la deixalleria. A Cerdanyola es mostra només NoSignal, a
més a més de fer el taller durant el mes de gener de 2011.
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Sagrada Família
16 d’Abril 2010, Barcelona
www.fundaciocassiajust.org
Concert del Tubòfon dins els actes de la Fundació Cassià Just i
Cuina Justa a la nau lateral de la Sagrada Família de Barcelona.

REC la nuí
29 d’abril a 1 de Maig 2010, Tarragona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/05/02/simon-1-0reclanui/
http://www.festivalrec.com/rec10/reclanui_rec10.html
Presentació d'un joc interactiu fet a partir d'antics monitors VGA
de tubs, ferralla de la recuperadora de metall i fustes i plastics
de les escotilles dels vaixells, amb l'electrònica feta a mida. El
joc és una recreació del popular Simon, amb una mica de tunning.

Festival Teatre de Terror
30 d’abril 2010, Mercat de la Independència i Plaça del Vapor,
Terrassa
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/04/30/festivalteatre-de-terror-terrassa/
Participem amb una instal·lació interactiva al festival de Teatre
de Terror de Terrassa. Un conjunt de ràdios-theremins, que
produeixen sons característics de les pel·lícules de terror i
ciència ficció.

Temps de Flors
8 de maig 2010, Girona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/05/08/temps-de-florsa-girona/
Participació als actes paral·lels de Temps de Flors de Girona amb
el Col·lectiu Pol·len.
Presentació d'una instal.lació musical interactiva, un “concert de
flors” amb xerrada explicativa del funcionament dels diferents
instruments exposats. També varem fer una petita demostració on es
combinaven els instruments electrònics reciclats amb les plantes i
els elements naturals. Instruments presentats: Tubòfon,
Guitarbot, Perculator, L’Arbre wii, Objectius Fotogràfics Sonors,
Theremin, Maquina de l’Amor Vegetal, Joguets de nens modificats,
Occil.loscopi, La Sandra, Càmera fosca…

Festival Remor
20 al 23 de Maig 2010, Girona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/05/25/nosignal25remor
/
http://servidor.casadecultura.org/remor/2010/dj20.html
Actuació amb el NoSignal25 al Festival de Música Experimental
REMOR de Girona, que se celebra a la Casa de Cultura durant el mes
de maig.
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7a Mostra Sonora i Visual al Convent de Sant Agustí
3, 4 i 5 de Juny 2010, Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/06/03/”7-mostrasonora-i-visual”/
http://www.bcn.cat/centrecivicsantagusti/pdf/mostra.pdf
El projecte dels Luthiers Drapaires ha estat seleccionat per
mostrar la Màquina de l’Amor a la Mostra Sonora i Visual.

Festa de la Ciència
12 i 13 de Juny 2010, Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/06/13/festa-de-laciencia-la-merce-2010/
www.bcn.cat/cultura/festaciencia/2010
A la festa de la Ciència de Barcelona, organitzada per l’Institut
de Cultura de Barcelona, es realitzà una concert presentació dels
instuments, i uns tallers per a totes les edats on els
participants podien apendre a construïr una màquina de l’amor, fer
sonar un pinzell amb tinta i un oscil·lador i modificar joguines
trobades entre d’altres…

Girasol Fest
25 i 26 de juny, Corçà, Girona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/06/25/festivalgirasol-trobada-dart-i-cultura-audiovisual-a-lespai-rural/
www.girasolfest.com
Al Girasol Fest, Encontre d’Art i Cultura Audiovisual a l’Espai
Rural, celebrat a Corçà, Girona, s’han mostrat dues intal·lacions,
la Màquina de l’Amor i NoSignal9.

Festival Vinfonies
26 de Juny al 4 de juliol 2010, Vilafranca del Penedès
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/06/26/vinifonies2010/
www.vinfonies.org/2010
Al festival de sons del vi Vinifonies de Vilafranca s'exposarà
l'Hidròfon modificat, per tal de que funcioni amb vi en comptes
d'aigua durant tots els dies del festival.

Festival FADE 10
5 i 6 de juliol 2010, La Cellera de Ter
www.myspace.com/festivalfade
Concert audiovisual de NoSignal 25 a la Cellera de Ter.

Encuentro Interact
Del 3 al 23 de Setembre 2010, Càceres
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/09/03/interac-arteinteractivo-caceres/
Presentació i exhibició de l’Hidròfon i de la Màquina de l’Amor a
l’exposició al Centro Broncense de l’event Interact, muestra de
Arte Digital de Cáceres.
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6è aniversari Cosmocaixa
26 de Setembre 2010, Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/09/25/10e-aniversaricosmocaixa-taller/
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/cosmocaixabarcelona/s
extoaniversario_ca.html
Durant les festes de la Mercè es realitzen diversos tallers
demostració a la sala Àgora del Museu de la Ciència de Barcelona,
el Cosmocaixa.

Ingràvid
24 al 26 de Setembre 2010, Figueres
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/09/26/ingravidfestival-de-cultura-contemporanea-del-emporda/
www.festivalingravid.com/artistes2010.html
Al Festival d’art contemporàni Ingràvid de Figueres, s’han mostrat
dues intal·lacions, la Màquina de l’Amor i NoSignal9.

Global Eco Forum
26 de Setembre 2010, Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2010/11/22/hidrofonecoforu
m/
www.global-ecoforum.org
https://vimeo.com/17100099
Concert de l’Hidròfon amb sons de natura al Global Eco Forum
organitzat per Eco Union a l’auditori de la Bonnemaison de
Barcelona.

Cargando...
26 de Novembre 2010, Barcelona
http://www.produccionesdoradas.com/index.php?id=79
Taller en el cicle de tallers Cargando organitzat per Producciones
Doradas al centre de producció Hangar de Barcelona on es realitzà
un looper analògic amb vells walkmans modificats.

2011
Concert “Els humans també són els nostres amics”
25 de Febrer 2011, Celrà
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/02/27/ateneu-decelra/
www.labfabrica.net/activitats/133-concert-luthiers-drapaires-25de-febrer-al-teatre-ateneu-de-celra.html
Dins la mensual jornada de Dilab de LabFàbrica de Celrà, i com a
resultat de la beca atorgada per l’Ajuntament de Girona, ferem una
presentació del conjunt dels instruments que vam construir.
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A pas de Joan Maragall
3 de Març 2011, Centre Cultural La Mercè, Girona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/03/29/video-a-pas-depoetes/
http://www.girona.cat/cultura/cat/agenda_fitxa.php?admn=eg&idReg=8
9
https://vimeo.com/21648657
Espectàcle multidisciplinar junt a una rapsode en el cicle Pas de
Poetes, a Girona.

Concert “Els humans també són els nostres amics”
5 de Març 2011, Teatre Jardí de Figueres
http://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/02/21/els-humanstambe-son-els-meus-amics
Concert presentació de la beca Agita de l'Ajuntament de Figueres a
la creació artística en el teatre de Figueres. L’espectacle va
constar de dues parts, en primer una exposició oral del treball
que vam estar realitzant durant el darrer any. La segona part va
constar de diversos “solos” d’instruments i una petita jam session
amb tot el conjunt de l’Orquestra. Finalment, el públic va poder
pujar a escena i mirar d’aprop els catxarros, preguntar i veure
com estaven construïts.

Taller a Telenoika
28 al 31 de març de 2011 a Telenoika (Barcelona)
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/03/28/taller-hav1bitconstruccio-dun-sintetitzador-audiovisual-a-partir-darduino/
Taller HAV1BIT i Theremins de radio. Construcció d’un
sintetitzador audiovisual a partir d’arduino, i d'un theremin a
partir de radios.

Taller al les festes del Roser
17 de Maig 2011, El Pasteral, Girona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/05/17/taller-delsluthiers-drapaires-a-les-festes-del-roser-del-pasteral/
Un taller de construcció de pinzells musicals, màquines de l’amor
i caixes fosques a les Festes Roser del Pasteral.

Exposició “L'Orquestra dels Luthiers Drapaires”
Del 4 al 20 de juny 2011, Torelló
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/08/09/exposicio-italler-a-torello/
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/06/04/exposicio-de-4instruments-de-lorquestra-torello-del-4-al-20-de-juny-2011/
Exposició de diversos instruments a la sala d'exposicions de
l'Escola d'Art de Torelló, més un taller de reciclatge creatiu de
deixalles tecnològiques d'un dia. Des de l’Escola D’arts
Plàstiques de Torelló ens van contactar per a exposar algun dels
instruments. Instruments presentats: Màquina del Amor, Caixa
fosca, Tubòfon, NoSignal9, ProjectorCostZero
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Exposició “Els humans també són els nostres amics”
Del 28 de juny al 24 de juliol 2011, espai'k Casa de Cultura, Sant
Feliu de Guíxols
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/06/28/sant-feliu-deguixols-espaik-casa-de-cultura/
Exposició de tots els instruments de l'Orquestra dels Luthiers
Drapaires a l'espai'K, l'esglèsia de l'antic Hospital de Sant
Feliu de Guíxols, organitzada per el col·lectiu Nuboläris, i
concert a la mateixa sala dins les activitats paral·leles del
festival de la Porta Ferrada. Màquina del Amor, Projector,
Perculator+Timbres, Guitarbot, Hidròfon, Tubòfon i NoSignal25…
L’assistència de públic i curiosos va ser al voltant de 800
persones.

Festival FADE 11
15 i 16 de juliol 2010, La Cellera de Ter
www.myspace.com/festivalfade
Intervenció lumínica a la Cellera de Ter.

Presentació Hangar Sonor
29 de Setembre 2011, Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/09/29/lorquestradels-luthiers-drapaires-a-hangar-sonor/
http://hangar.org/ca/hangar-sonor/presentacio-hangar-sonor/
Presentació a Hangar Sonor, que és una plataforma de experimentació
i formació al voltant de la música i el so. Articula un projecte
comú entre col·lectius que des de fa alguns anys es vinculen a
Hangar programant activitats de forma independent. I mostra de la
Màquina de l'Amor.

Festival Mira!
5 de Novembre 2011, Barcelona
http://www.mirabcn.cat/artistes/luthiers-drapaires/
Al festival MIRA! els Luthiers Drapaires portarem 3 dels
intruments: NoSignal25, Tubòfon i Màquina de l’Amor a més a més de
fer una presentació del nostre treball.

Ecomercat “Món Empordà”, mercat de Corçà
12 de Novembre 2011, Corçà
http://mercatsmonemporda.blogspot.com.es/
Taller infantil de caixes fosques i mostra de la Màquina de l'Amor
en el Mercat Ecològic de Corçà.

Taller als Jardins de la Pau
13 de Novembre 2011, centre cívic de la Pau, El Prat de Lloregat
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/11/13/taller-decaixes-fosques-al-centre-civic-de-la-pau-el-prat-del-llobregat/
Taller infantil de caixes fosques i mostra de la Màquina de l'Amor
al centre cívic del Prat de Llobregat.
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Taller Fer Audible allò inaudible i donar-li nous usos en
el marc de l'exposició Camps Invisibles de l'Art Santa
Mònica
13 de Novembre 2011, Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2011/11/13/tallerfamiliar-de-fer-audible-allo-inaudible-i-donar-li-nous-usos-alarts-santa-monica/
http://www.artssantamonica.cat/activitats.aspx?any=201111#activita
t324
El taller proposa una introducció als diferents tipus de
radiofreqüències (FM, AM, SW i VLF) i als usos alternatius a
nivell creatiu i de construcció de nous instruments que és
possible donar-los-hi. Així es presenten diferents aparells
musicals construïts amb emissors i receptors de ràdio recuperats
de la deixalleria, se n’expliquen els principis de funcionament i
es convida al públic assistent a provar-los i interactuar-hi.

Cargando... Taller de construcció d'un Mellotron
19 de Novembre 2011, Hangar, Barcelona
http://www.produccionesdoradas.com/
http://hangar.org/ca/hangar-sonor/taller-per-a-la-construccio-dunmellotron-a-partir-dun-walkman/
Realització del taller de construcció d'un Mellotron a partir d'un
Walkman, per segon any consecutiu en el cicle de tallers Cargando
organitzat per Producciones Doradas a Hangar Sonor, plataforma
d’experimentació, formació i difusió al voltant de la música i el
so.
Hangar Sonor és una nova línia dins la programació d’HANGAR,
centre de producció audiovisual.

Taller a Cal Massó dins el marc del Programa d'Art
Multimèdia PAM
26 de Novembre 2011, Reus
http://www.visual-lab.info/bloc/taller-luthiers-drapaires-lamaquina-de-lamor
Un breu recorregut per l'evolució dels instruments electrònics al
llarg de la història. La segona part, servia per posar en
pràctica nocions molt bàsiques d'electrònica per tal de construir
"La Màquina de l'amor", un petit sintetitzador de 4 canals encabit
en una capsa de llumins.

Espectacle NO RES amb la companyia Las Lo Las
3 de Desembre 2011, Bescannó
http://www.teatrebescano.cat/historic.php?id=137
Participació a l'espectacle NO RES una co-producció de Las Lo Las
i Cia. Maria Antònia Oliver, estrenat al teatre de Besacó.
Realització del contingut audiovisual i l'escenografia
interactiva.
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2012 (selecció)
Festival Nins al Centre d'Art Can Massó
26 de maig de 2012, Reus
http://www.perejils.com/blog/?p=704
http://www.perejils.com/blog/?p=635
Nins és un festival de música i arts visuals amb l’objectiu de
crear l’espai propici perquè petits, joves i grans de casa
comparteixin conjuntament experiències en l’àmbit de la música i
les arts audiovisuals. Hi presentarem la Màquina de l'Amor i les
Caixes Fosques.

Festival Punto y Raya Junior, CCCB
10 i 11 de novembre de 2012, Barcelona
http://www.puntoyrayafestival.com/es/pyrjunior12.php
Hi participarem amb dues instal.lacions interactives que exploren
la relació entre punts, ratlles i sons a través d’instruments
construïts amb deixalles tecnològiques. El Psimon interactiu i la
Màquina de l'Amor.

2013 (selecció)
Dia internacional de l'Art
13 d'abril 2013, La Mercè, Girona
www.bolit.cat/download/526/cartell-dia-internacional-de-l-art.pdf
Taller de Caixes Fosques per a tots els públics a l'escola
municipal d'Art de Girona La Mercè en el marc del dia
internacional de l'Art.

10è Aniversari al Centre d’Art Contemporàni La Panera
de Lleida
17 d'octubre de 2013, Lleida
http://luthiersdrapaires.wordpress.com/2013/10/21/10e-aniversarial-centre-dart-contemporani-la-panera-de-lleida/
L’acte s’inicià amb tallers de creació de caixes fosques per fer
després un recorregut per diverses instal·lacions sonores en el
que tant els infants com els adults poden participar directament
tocant els instruments, entenent com funcionen i coneixent els
materials a partir dels quals han estat creats. Finalment, un
concert de dos dels instruments estrella del grup: el NoSignal25
i el Tubòfon.

Taller del Pinzell musical a la LINKAFESTA
22 de novembre de 2013, Centre Civic Jardins de la Pau, El Prat de
Llobregat
http://luthiersdrapaires.wordpress.com/2013/11/22/linkafestacentre-civic-jardins-de-la-pau/
Luthiers Drapaires a la cita anual per descobrir que les TIC (les
Tecnologies de la Informació i la Comunicació) són també una eina
ben poderosa per fomentar la creativitat dels infants. Ens hi
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varem presentar amb el “Pinzell musical”, una demo-taller per a
que cada nen aprengués a fer-se el seu i endurse’l a casa seva.

2014
Museu del Gas
8 de juny de 2014, Plaça del Gas de Banyoles
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2014/06/04/de-diumenge-almuseu-del-gas-activitats-per-a-grans-i-petits/
El Museu del Gas de Sabadell proposa activitats familiars per a
grans i petits, per aprendre els secrets de la tecnologia, la
robòtica i el medi ambient. Els Luthiers Drapaires col.laborarem
amb el taller especial de Kazoos i les instal.lacions
interactives: La màquina de l’amor, el Pinzell musical, les
Joguines modificades, les Càmeres de fotografiar sorolloses i el
nou Orgue de fruites!

Tallers infantils al Festival Estrany
2 d'agost de 2014, Banyoles
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2014/07/28/lestranyfestival-de-musica-insolita-i-electronica-de-banyoles/
http://estrany.info/familiars/
Taller de construcció i funcionament d’una caixa fosca al Festival
Estrany, Festival de Música Insòlita i electrònica de Banyoles.
Ensenyarem com funciona una Caixa Fosca, precursor de les màquines
fotogràfiques de l’era digital, a partir de la mostra d’una Caixa
Fosca feta amb material reciclat.

Festival Púbol en un núvol
2 d'agost de 2014, Púbol
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2014/07/28/pubol-en-unnuvol-el-primer-festival-realista-dissabte-2-dagost/
Més info: http://www.auva.cat/pubol-en-un-nuvol-el-primerfestival-realista-el-2-dagost/
Instal·lació de la “Màquina de l’Amor”, el “Pinzell Musical” i la
nova “Orgue de Fruites” per a que tots els nens i nenes disfrutin
fent sorollets en el primer festival realista de l'Empordà.

43a edició del Festival Internacional de Música de
Cadaqués
9 d'agost de 2014, Cadaqués
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2014/07/28/1225/
Més info: http://www.festivalcadaques.com/index.php/78-luthiersdrapaires
Taller de construcció de Pinzells Musicals a l'escola de Música de
Cadaqués per a nens de totes les edats dins el marc del Festival
Internacional de Música.
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Expo instal·lació al Festival Lowtoy
22 de setembre de 2014 a la sala Ricson de l'Hangar de Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2014/09/26/expoinstallacio-dels-luthiers-drapaires-a-lowtoy/
Més info: http://www.lowtoy.com/es/lowfest1
Dins aquesta primera edició de LOWFEST de LOWTOY, vam mostrar el
Hav1bit i Màquina de l'Amor.

Mostra d’instal·lacions a l'Esporàdic 3.0
28 de setembre de 2014 a l'Hostal d'Art de Barcelona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2014/09/26/esporadic-3-0/
Mostra del Hav1bit i Màquina de l'Amor a la tercera edició de
l'inicialment anomenat Festival Internacional Independent d’Art
Multi-disciplinar del Passadís de Casa Meva. L’event va néixer com
una reunió d’amics amb inquietuds artístiques que van decidir
aprofitar un llarg passadís per fer una exposició.

Mostra d’instal·lacions a la Fira de la Mediterrània
10 i 11 d'octubre de 2014 a Pl. Sant Domènec, Manresa
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2014/10/09/17a-fira-de-lamediterrania-de-manresa/
A la Fira de la Mediterrània vam presentar una estrena de
dues instal·lacions sorprenents:
“Graffitis de llum” on els participants pogueren pintar amb làser
una paret gegant, amb el moviment de les mans.
“Patufets i Cuca-feres” on la tecnologia dels videojocs permeté al
públic fer ballar personatges amb el seu moviment.

2015
Mostra d’instruments al programa “Ja t'ho faràs” de TV3
15 de març de 2015
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2015/03/15/luthiersdrapaires-a-tv3/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/ja-tho-faras/ja-tho-farascapitol-26/video/5492355/
Un programa de “Fes-t’ho tu mateix” de TV3: un espai pràctic i
d’anar per feina sobre reciclatge, recuperació i treballs manuals.
On recuperar les coses velles i espatllades que tenim per casa i
donar-los una segona vida. En aquesta ocasió vam mostrar la
Màquina de l'Amor i el pinzell musical.

Taller i instal·lacions a la Fira de Lutiers a l'Espai
Marfà
29 de març de 2015, Girona
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2015/03/10/espai-marfataller-i-instal%C2%B7lacions-musicals-amb-els-luthiers-drapaires/
En el marc de la Fira de Lutiers de Girona proposarem una
activitat per a tota la família. Construir un pinzell musical per
endur-se'l a casa. Grans i petits pogueren experimentar tot
muntant el seu propi instrument i posant-lo a prova. També es
mostrà la instal·lació interactiva ‘La màquina de l’amor’.
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Festival FADE 15
18 de juliol 2015, La Cellera de Ter
http://fadefestival.com/edicio-2015/
Mostra de la instal·lació interactiva Hav1bit a la exposició del
festival.

Festival Estrany
1 d'agost de 2015, Banyoles
Mostra del theremin de llum.

Festival Púbol en un núvol
1 d'agost de 2015, Púbol
http://www.pubolenunnuvol.cat/
Mostra del Hav1bit, Caixa fosca, Màquina de l'amor al festival de
l'empordà al Nuvolet, l'espai infantil del festival.

Entrevista a la estrena del programa “A punto con la 2”
14 de desembre de 2015
https://luthiersdrapaires.wordpress.com/2015/12/15/luthiersdrapaires-a-tv2-a-lestrena-de-a-punto-con-la-2/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/a-punto-con-la-2/punto-2-14-1215/3407199/
Entrevista en directe a l'estrena del programa “A punto con la 2”
als estudis de TV2 de San Cugat. On es mostrà la Màquina de
l'Amor, el Pinzell Musical i les joguines modificades. (Al minut
13 del programa)
*I diversos tallers a escoles com l'Escola de música de la Cellera
de Ter o l'escola d'educació especial Ramon Suriñach i instituts
com IES Santa Coloma de Farners,

2016
Exposició a l'Espai Tònic de la Bisbal d'Empordà
27 de febrer fins 15 de maig de 2016, Vullpellac, la Bisbal
d'Emporà, Girona
Exposició dels instruments dels Luthiers Drapaires a la Espai
Tònic, organitzada per l'espai d'art, i tallers a la mateixa sala
dins les activitats del dia mundial de l'art.
http://espai.tonic.cat/
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4.Equip Humà

Santi Vilanova, Olga Solà, Xavier Viadé, Irma Vilà i David Sarsanedas

Santi Vilanova
(Vila-real, 1980)
Format com a dissenyador gràfic, alterna la seva activitat com a
grafista i ilustrador amb el desenvolupament de projectes
artístics basats en la programació de software, el disseny
interactiu i la recerca sonora. Músic i programador que centra la
seva activitat d'investigació dins l'àmbit de la interactivitat
física, la música i les seves relacions formals i conceptuals amb
la imatge.
Forma part de la companyia Playmodes junt amb Eloi Maduell, des
d'on es desenvolupen eines de software orientades a l'escena i
espectacles de teatre i dansa.
Membre actiu del col·lectiu Telenoika.net, ha participat com a
creatiu en nombrosos projectes relacionats amb el mapping
audiovisual, l'aplicació de tecnologies interactives al teatre, el
reciclatge creatiu de desfets tecnològics, la robòtica, la música
experimental i la docència en aquests camps.
Ha realitzat tallers de formació en el centre d'art Laboral a
Gijón, al laboratori multimèdia de la Fàbrica de Celrà, a la
universitat de Belles Arts, als tallers Telenoika, al centre
cultural La Mercè de Girona, i com a artista resident al Museu
d'art Contemporani Bòlit de Girona.
Dins l'Orquestra dels Luthiers Drapaires el seu paper es centra en
la programació de software i la composició musical.
Els seus treballs s'han mostrat a exposicions i festivals com el
Sónar (2006 i 2009), Palau Euskalduna de Bilbao, Kunst Akademie de
Berlin, Mapping Festival Geneva, Primavera Sound, CCCB,
CaixaFòrum, Palau de la Música, Laboral, MIAC, Festival VAD o
Mercat de les flors, entre d'altres.
Actualment es professor a distintes universitats catalanes en
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matèries relacionades amb el disseny interactiu i la creativitat
audiovisual. Part del seu treball es pot consultar a les següents
adreces: http://www.playmodes.com, http://vimeo.com/ox

Olga Solà
(Barcelona, 1973)
Llicenciada en Psicologia Clínica per la UAB, i amb actual
rerefons en psicoanàlisis. Formació en els cursos troncals en la
Llotja d’arts i oficis de Barcelona i amb titulació de Capitana de
Yot, sector al qual dedica deu anys de la seva vida laboral amb la
creació i gestió d’una S.L.
En constant formació i interpretació de diferents matèries
relacionades amb l’ontologia del so i del llenguatge, com l’estudi
de la llengua Sànscrita, durant 3 hiverns a l’Índia sota la tutela
de Vagish Shastri, a Devavani de Barcelona i actualment a la UB
amb Dra. Mª Elena Sierra. Indaga sobre la sonoritat de la veu amb
la tècnica vocal Dhrupad, a Índia i Itàlia de la mà de pandit
Prof. Ritwik Sanyal alternant amb estades a Berlín amb Amelia
Cuni. Estudia cants harmònics amb Nestor kornblum, veu i moviment
amb Thomas Clements, i pren contacte amb Deep Listening NY basat
en premisses de John Cage. Es terapeuta del so de la International
Association of Sound Therapy Al llarg dels darrers anys ha format
part de diferents grups i col·lectius artístics dins la vessant
sonora i escènica, alguns d’ells com “Luthiers Drapaires”
Reciclatge creatiu de deixalles tecnològiques, “El Born Sona”
dedicat al paisatge sonor, “Parinama” l’ontologia del so i del
moviment i “Namaskar” de cant vèdic.
Actualment treballa a Tònic, estudi de disseny i publicitat
dedicat a resoldre necessitats de comunicació basades en la
investigació i recerca artístiques, al mateix temps que gestiona
Espai Tònic, galeria d’art i associació vinculada Tònic, per a la
promoció i difusió de la cultura. www.tonic.cat,
www.espai.tonic.cat, www.namaskarcantovedico.com
L’inquietud cultural i de recerca de noves formes l’han portat
arreu d’Europa així com Tunísia, Brasil, India, Sudàfrica,
Mongòlia, Xina, Japó, Carib i Lapònia

Xavier Viadé
(Sabadell, 1983)
Graduat en Art Electrònic i Disseny Digital a la URL de Barcelona
i posgrau de Direcció Web de la Universitat Oberta de Catalunya.
Artista visual multidisciplinar dedicat a la creació audiovisual i
de sistemes interactius.
Des del 2003 investiga les tecnologies aplicades al moviment en
escena.
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Ha realitzat varies peces de teatre i dansa interactiva,
instal·lacions audiovisuals, performances i videodansa.
Interessat també en el camp de la robòtica i l'electrònica,
actualment explora les possibilitats de creació d'artefactes
sonors i visuals, seguint la filosofia del DIY i el coneixement
lliure.
Actualment combina les arts gràfiques amb la gestió de
“Sensepell”, una empresa dedicada a esports de muntanya.
https://sensepell.wordpress.com/

Irma Vilà
(Barcelona, 1978)
És comissària, productora i gestora cultural especialitzada en
art, ciència i tecnologia. És enginyera multimèdia per la
Universitat Ramon Llull de Barcelona i ha cursat el primer cicle
de Físiques. Professora del Grau de Multimèdia i del Grau en
Disseny i Creació Digital de la UOC i co-directora de la revista
Mosaic.
Ha co-comissariat les exposicions Sistemes Vius: Christa Sommerer
i Laurent Mignonneau amb Josep Perelló (Arts Santa Mònica, 2011),
Cultures del Canvi amb Pau Alsina i Josep Perelló (Arts Santa
Mònica, 2009-2010) i ha fet l'assistència al comissariat de
l'exposició Camps Invisibles: una geografia de les ones ràdio
(2011-2012) a l'Espai Laboratori de l'Arts Santa Mònica, on també
ha exposat la seva recerca Una cronologia de les utopies de
l'Espectre Radioelèctric.
Ha estat comissaria i coordinadora de comunicació del festival
ArtFutura del 2006 al 2009, i al 2008 va ser l'assistent dels
comissaris a la exposició Máquinas y Almas al Museu d’Art
Contemporani Reina Sofia de Madrid. Ha treballat en la producció i
relacions públiques de festivals com Sonar, Offf i Copyfight a
Barcelona, així com a l'event NOW: Trobades en el present continu
del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) i ha
treballat en el departament d'exposicions del centre.
Actualment és un dels fundadors del laboratori cultural ZZZINC
(www.zzzinc.net)i forma part del col·lectiu d'artistes
audiovisuals Telenoika (www.telenoika.net), en el que també ha
estat jurat de les beques de creació 2008-2010. Treballa amb el
grup de reciclatge creatiu Luthiers Drapaires
(www.telenoika.net/drapaires)i amb la companyia Playmodes en la
producció de l'espectacle Reflexus(www.playmodes.com).
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David Sarsanedas
(El Pasteral, 1976)
Certificat d’estudis en Llengua i Cultura Xinesa per Universitat
de Llengua de Beijing i en Medicina Tradicional Xinesa per la
Universitat de Medicina Tradicional Xinesa de Beijing.
Actualment forma part de Luthiers Drapaires, col·lectiu vinculat a
l’Associació Cultural Telenoika i dedicat al reciclatge creatiu de
deixalles tecnològiques.
Igualment és membre de l’Orchestra Fireluche
(http://www.orchestrafireluche.cat)amb qui ha enregistrat D’un
llonguet un pa de quilo (2011), Eines de sons inexplicables
(2008), Ja veurem per què però hi ha moltes coses inexplicables
(2007), Orchestra Fireluche (2003) i amb qui ha creat varies
bandes sonores per a diferents companyies de dansa i clown.
Arran de l’espectacle Música Invisible (2008) entra en contacte
per primer cop amb l'electrònica musical i el circuit bending. A
partir d’aquí comença a construir instruments electroacústics i
analògics de baixa fidelitat accionats a distància, amb els quals
ofereix tallers dirigits a escoles on els alumnes poden descobrir
i experimentar amb noves interfícies sonores i visuals.
Finalment forma part de l’Associació Cultural Elèctric,
encarregada des de 2009 de l’organització del Festival
FADE(Festival d’Art Digital i Electrònica de La Cellera de Ter).
http://fadefestival.com/

Entitats i persones col·laboradores:
Telenoika.net
Des de fa més de deu anys l'Associació Cultural Telenoika promou,
recolza i participa de l'escena de la creativitat electrònica.
Entre els seus socis trobem vj's, músics, programadors,
artivistes, videocreadors i promotors amb el compromís social com
a senyal d'identitat comú. Nascuda com a plataforma des de la que
gestar el pioner festival Videa que se celebrà els anys 2000, 2001
i 2002. Actualment Telenoika basa la seva activitat en el
recolzament a l'escena artística mitjançant beques a la creació i
la recerca, tallers de formació i accions esporàdiques com
videointervencions a l'espai públic, mostres de projectes, jams
audiovisuals i col·laboració amb entitats i col·lectius dins el
teixit associatiu dels moviments socials i la creativitat a
Barcelona.
Hangar
Gràcies a la col·laboració amb el Laboratori d'Interacció
coordinat per Àlex Posada, hem pogut completar de manera
professional alguns dels circuits electrònics de control dels
nostres instruments, deixant enrere els prototips i arribant a
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dissenys segurs amb un altíssim índex de fiabilitat. Aquesta
col·laboració continuarà en el futur.
ESDI
L'escola Superior de Disseny, vinculada a la Universitat Ramon
Llull, ens cedeix els seus tallers de disseny industrial per tal
de construir prototips i manipular materials que difícilment
podríem treballar amb els nostres propis mitjans.
LabFàbrica
El Laboratori Multimèdia de la Fàbrica de Celrà ens ha ofert la
seva col·laboració a nivell d'allotjament web. Properament, farem
una migració dels continguts que actualment tenim a la web
luthiersdrapaires.wordpress.com dins els espais ftp de
www.labfabrica.net. Això ens permet disposar de més espai, més
velocitat i més capacitat de difusió.
Gremi de Recuperació de Catalunya
Hem establert un conveni de col·laboració amb el Gremi de
Recuperació de Catalunya, entitat associada a l'Agència Catalana
de Residus. Es tracta d'una entitat que integra moltes empreses
dedicades a la recuperació de materials en desús, des dels
drapaires tradicionals fins a la recuperació de maquinaria
industrial o vehicles.
Consorci de Deixalleries de La Selva
S’ha aconseguit un permís per a tenir accés als materials que es
troben a les deixalleries que gestiona el Consell Comarcal de La
Selva
Guillermo Basagoiti
Escultor. De la línea de Alexander Calder. Treballa el ferro, la
fusta i la pedra. Disposa de taller propi per a les seves
creacions. Ha posat a disposició de l’Orquestra taller, eines i
coneixement, lo qual ens ha facilitat de gran manera la
realització de les estructures de suport dels
instruments.www.guillermobasagoiti.com
Conca
El Consell Nacional de Cultura i les Arts, ens va concedir una
beca per a la recerca i creació de la nostra activitat del 2010.
Agita
L’Ajuntament de Figueres, a través dels ajuts a la creació
artítica contemporània, va recolzar la nostra activitat de recerca
amb una beca Agita 2010.
Ajuntament de Girona
L’Ajuntament de Girona va recolzat la nostra activitat amb un ajut
a la creació artística al 2010.
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Durant aquests anys hem comptat amb el recolzament
de:

5. Més informació
drapaires@telenoika.net

Contacte:
Irma Vilà i Òdena
Cell: (+34) 606203727
e-mail: irmavila@gmail.com
http://telenoika.net/drapaires
https://luthiersdrapaires.wordpress.com

Vídeo reportatges:
http://vimeo.com/5494195
http://blocs.lamalla.cat/bloc/jordipons/2
http://www.xiptv.cat/video/23849/lorquestra-dels-luthiersdrapaires?a7eca8862593b770ffa28e0532e39562
http://tallerssonors.blocs.xtvl.tv/?tag=2404
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Selecció destacada en premsa:
Vídeos de les noticies de TV3:
http://www.tv3.cat/videos/1178949/Orquestra-dartefactes-fetsnomes-amb-deixalles
http://www.tv3.cat/videos/1146209/La-musica-dels-LuthiersDrapaires
Enllaç de les connexions en directe que va fer Catalunya Radio
durant el taller a el Bòlit, Centre d'Art Contemporani de Girona:
http://www.catradio.cat/reproductor/audio.htm?ID=329157
http://audios.catradio.cat/multimedia/mp3/3/8/1239097282183.mp3
http://www.bolit.cat/img/projects/5/telenoika_hem_de_parlar.mp3
http://www.bolit.cat/img/projects/5/drapaires.mp3

Premsa escrita:
http://www.bolit.cat/download/5/recursos_propis.telenoika_diari_de
_girona.02.04.09.pdf
http://www.bolit.cat/download/5/recursos_propis_la_vanguardialuthiers.pdf
http://www.ecodiari.cat/?seccio=noticies&accio=veure&id=3256
http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/52619lbricosonarr.html
http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=C
AT&idnoticia_PK=622578&idseccio_PK=1013
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