
Us presentem la 7a edició de la Mostra 
Sonora i Visual que es celebra els dies 3,  
4 i 5 de juny de 2010. Una mostra de treballs 
en l’àmbit de la creació sonora i visual amb 
un accent especial en l’experimentació, 
l’electrònica i l’ús de les noves tecnologies.

Tres jornades d’actuacions en directe, 
instal∙lacions artístiques i videocreació. 

Una cartellera amb més de trenta propostes 
per a descobrir.

ACTUACIONS 

INSTAL·LACIONS de 18.00 a 23.00h AUDIOVISUALS de 18.00 a 23.00h

SALA NOBLE

20.00h Lucius Works Here i Dakini visuaLs 
Directe musical amb visuals.

21.00h PanDemia#0  
nikka, Jean charles Lacour i Javier Tempesta.  
Directe musical amb visuals.

22.00h BLinDing LigHTs  
stendhal syndrome i alba g. corral.  
Directe musical amb visuals.

23.00h kasHBa Liveav  
kashba (sergi casero, omar Álvarez  
i Balbina rodríguez).  
concert audiovisual amb veu femenina en directe.
 
SALA BÚNKER

21.00h aFromitoLogik  
nsista i electroiman.  
Directe musical amb visuals.

21.50h Zoo souL FeaT BukoWski 3.0 
monaco underbeat i electric ganesha.  
Directe musical amb visuals i poesia.

22.30h en movimienTo  
Loriben & manintheattic.  
narració de video i música en directe.

23.15h J7Xi PLays amBscaPes  
J7Xi (edukando).  
Directe musical.

SALA NOBLE

20.15h BiTarTean  
soizu (iker ormazabal i amaia garrosa). 
Dansa butoh amb música en directe.

21.00h river 9  
Duo caphre (Tirso orive i rubén muñoz).  
Directe musical amb vídeo interactiu.

22.45h TeXTures sonores i visuaLs 
saramutande, mau Boada i cabesound. 
Live painting amb directe musical d’improvisació. 
 
CLAUSTRE

19.00h BÀsQueT BeaT 
concert de pilotes de bàsquet.  
equip de Bàsquet del casal dels infants del 
raval, Fundació Privada ribermúsica. 

21.45h WeiJsenFeLD & BinsBergen  
Pablo Weijsenfeld i igor Binsbergen.  
Directe musical amb visuals. 
 
SALA BÚNKER

21.00h PasaJes  
La mosca (Jordi contreras).  
Directe musical amb visuals.

21.50h sPaZiergang!  
Fernando Lagreca.  
Directe musical amb visuals (mapa sonor). 

22.45h reconsTrucT me (i’m Broken) 
sphunkgrafix (Joel martinez villena).  
Directe musical amb visuals.

23.30h La morT És DoLça  
coàgul.  
Directe musical amb visuals.

SALA 1

sounDscaPe BarceLona 
Pedro Torres.  
mapa sonor online.

THe reacBaLL sysTem 
institut Fatima (institut For advanced Technologies in 
music and arts): Paul rose  
i carsten galle.  
instal·lació interactiva. 
 
CApELLES

Hall: im PecaTum 
Laura celada.  
instal·lació sonora site specific.

Espais 1 i 2: esPais De ressonÀncia.  
variacions Fora De LLoc 
am::m Laboratori d’art sonor.  
instal·lació d’escultures sonores.

Espai 3: La mÀQuina DeL amor 
orquestra dels Luthiers Drapaires.  
instal·lació artística amb theremin de contacte.

Espai 4: Diccionario PrescinDiBLe 
4L.  
instal·lació audiovisual interactiva.

Espai 5: ¿Fría o naTuraL? 
Júlia rubio.  
videoinstal·lació.

Espai 6: música Per saTÈL·LiTs 
Xavi Lloses i Lluís sabadell. 
instal·lació sonora interactiva. 
 
ESpAi BAR

ciuDaD_es (cicLos viTaLes) 
Felipe H. sierra, Jens Wittwer, Joan m. gaixa.  
instal·lació audiovisual amb directe 
musical a les 21h els tres dies.

SALA NOBLE

20.00h eLecTronica discreTa Live 
Juanjo alba. Directe musical.

21.00h moTor comBo 
eli gras i Floreci salesas.  
Directe musical.

22.30h asimiLacionismo  
Tzesne, Paralux i amsia.  
Directe musical.

23.30h Dream raBBiTT:  
an enTerTaining Way To TraveL  
Xmarx & Dr.  
videoart amb directe musical.

00.30h BarceLona BakaLao Live  
Barcelona Bakalao. Directe musical amb visuals 
 
CLAUSTRE

21.45h ÀngeL eXTerminaDor 
Xavi gavin, Logical Disorder, Xanu i eeeex.  
Performance videoartística amb directe musical. 
 
SALA BÚNKER

21.00h  
microFeeL Live seT! 
sebastian seifert. Directe musical amb visuals.

22.00h  
3 neTLaBeLs 3 soniDos  
Lars From mars (Pueblo nuevo) i sebastián schmidt; 
Fiat600 (epa sonidos) i David mardones; equipo 
(rodoid); mika martini (Director de Pueblo nuevo) 
i oktopus.tv. Directes musicals amb visuals.

23.45h  
vecTor 3 
kTk videolab. Directe musical amb visuals.

SALA 1

youTuBe’s TaLes, 8’32”’  
accneo (grup d’acció neolítica).

aBsTracTa:  
miDienDo eL ser, 5’7’’  
L’uLL mareJaT, 4’22’’ 
nº enD, 4’40’’  
sebastián schmidt.

17, 3’36’’  
Hernán alescio

HaikuFiLm, 1’28’’  
miguel Pérez, silvia sibiros i Thiago rego.

seLecciÓ auDiovisuaL D’inciTa  
(associació iniciatives i accions socials i culturals)

DiJOUS 3 DE JUNY DiVENDRES 4 DE JUNY DiSSABTE 5 DE JUNY

1 sala 1

2 sala noble

3 claustre

4 sala Búnker

5 espai Bar

6 Bar del convent

7 capelles

 H Hall 
 E1 espai 1 
 E2 espai 2 
 E3 espai 3 
 E4 espai 4 
 E5 espai 5 
 E6 espai 6

PLÀNOL

entrada gratuïta a totes les activitats.  
aforament limitat.  
 
 
 
Per a més informació, consulteu a: 
www.myspace.com/mostrasonora 
www.bcn.cat/ccconventsantagusti

 
 
Centre Cívic Convent de Sant Agustí 
comerç 36, 08003 Barcelona 
932 565 000 
conventagusti@transit.es 

Organitza:

Centre Cívic CONVENT DE SANT AGUSTÍ

Col∙labora:

c/
 c

om
er

ç 
36

Pl
. d

e 
l’a

ca
dè

m
ia




