Cases de la Música

Programes de Suport a la Creació 2018

Les Cases de la Música anuncien els grups beneficiaris
del Programa de Suport a la Creació 2018.
El passat 16 de gener es va obrir la convocatòria del Programa de suport a
la creació musical per a músics i formacions novelles i emergents. Aquest
programa consisteix en diferents ajudes a cost zero per a: enregistrament en
estudi, producció de directes, creació de càpsules audiovisuals i la
participació en els escenaris Cases de la Música al MMVV i la Fira
Mediterrània de Manresa.
El total d’ajudes que es concedeixen aquest 2018 són 58, repartides entre: 7
per a enregistrament en estudi, 10 per a producció de directes, 33 per a
creació de càpsules audiovisuals, 3 per a la participació al MMVV i 5 per a la
participació a la Fira Mediterrània.
Aquest edició és la segona convocatòria conjunta de les ajudes entre totes
les cases que formen part de la Xarxa de Cases de la Música de Catalunya, a
la qual s’han presentat 287 grups i artistes d’arreu de Catalunya, una xifra
que augmenta en 34 grups la participació respecte la passada convocatòria.
Les ajudes s’han atorgat per jurats formats a cadascuna de les seus de les
Cases de la música i, bàsicament, s’ha valorat la potencialitat i projecció
futura de cada grup. També és determinant a l’hora de la selecció l’impacte
que pot tenir cadascuna de les ajudes en la carrera del grup o artista,
intentant detectar potencialitats i orientant cada banda a la línia de suport
que li pot servir per corregir mancances o per potenciar els seus punts
forts.
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Grups seleccionats per a les ajudes per a l’enregistrament de maquetes.
-

Thinkin' Wild
Cèlia Vila
Ginestà
Entre Orillas
Giancarlo Arena
Bounties
Inuk

Enregistrament de treballs fonogràfics en format demostració o “maqueta”
en estudi sense cost per a grups o artistes.
Grups seleccionats per a les ajudes per a la producció de directes.
-

Anaïs Vila
Acts Of God
Combo Papayero
President Xai
Roko Banana
Santo Machango
Drop Colective
A4 Reggae Orchestra
Bounties
Èxta6

Els grups seleccionats treballaran aspectes tècnics, escènics i musicals que
els permetran millorar i oferir un bon directe.
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Grups seleccionats per a les ajudes per a càpsules audiovisuals
-

Supercomputer
Morlan River
Combo Papayero
President Xai
O Val das Mouras
Tremenda!
Balkan Paradise Orchestra
Cabaret Misêria
Lu Rois
Bounties
Lombao
Ohio Big Band
Panorâmica
Santo Machango
Meritxell Neddermann
David Mauricio
Bigblack Rhino
Timon Republic
Yokos
Blues by Chance
MP SIDE
45 Degrees
Plants&friends
Lorien
Maio de sal
Andana
Fredy Harmonica & The Concealers
Ilsen
La Folie
Maní Picao
Sinergia
Pele Macleod
El Pequeño Observatorio (EPO)

Els grups podran generar càpsules audiovisuals promocionals amb els seus
temes. Es posarà a l'abast de les formacions els mitjans tècnics i
professionals necessaris per poder crear aquest material.
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Grups seleccionats per la participació al MMVV – Escenari Cases de la
Música
-

Roko Banana
Ekko
Timón Republik

Actuaran el dijous 13 de setembre a la Plaça dels Màrtirs de Vic
conjuntament amb un grup convidat.
Els grups seleccionats també tindran Programa d'acompanyament / tutoria
d'introducció a la indústria musical per aprofitar la seva participació a la fira i
donar a conèixer el seu producte als agents musicals presents a la fira.
Inclou acreditació a l’àrea professional del Mercat per a 2 membres del grup
per tal de poder fer aquesta tasca de contacte amb la indústria.
Grups seleccionats per la participació a la Fira Mediterrània de Manresa–
Escenari Cases de la Música
-

JoKB - Festa Camaleònica
Alverd Oliva
Marga Mbande
Eròtic-Giust
Sant Pau Rhumb Band

Els grups participaran a la programació de la Fira Mediterrània de Manresa
en actuació promocional a l’escenari Cases de la Música en horari de
tarda/vespre. I també tindran un programa d'acompanyament / tutoria
d'introducció a la indústria musical per aprofitar la seva participació a la fira i
donar a conèixer el seu producte als agents musicals presents a la fira.
Inclou acreditació a l’àrea professional de la Fira Mediterrània per a 2
membres de la banda per tal de poder fer aquesta tasca de contacte amb la
indústria.
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Per a més informació:
comunicacio@casadelamusica.cat
www.casadelamusica.cat
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