PROGRAMA
PROFESSIONAL
La FiM reneix aquest 2021 com a esdeveniment professional amb vocació de servei al sector, amb la
voluntat de contribuir a dinamitzar el mercat de la música en directe, facilitar la feina dels professionals i
millorar les oportunitats artístiques i comercials de grups i companyies.
Enguany ofereix un programa d’activitat professional en format híbrid, virtual i presencial, per respondre
a les limitacions però també a les oportunitats que ens ofereix la situació sanitària:

•

Dijous 6 d’abril. Format virtual
Pitchings, speed meetings, taula rodona, presentacions i mentories express.

•

Divendres 7 i dissabte 8 d’abril. Format presencial
Showcases, espais de trobada professionals i presentacions de projectes i novetats.

Tant el programa professionals com la programació artística estan pensada per diferents perfils
professionals, i es proposen itineraris per a cadascun d’ells:

•

Empreses de management, mànagers independents i companyies d’espectacles familiars.

•

Programadors de música.

•

Responsables de programació de campanyes escolars, audicions educatives i programacions
familiars.

•

Responsables d’iniciatives i entitats dedicades al suport a la creació i a l’acompanyament artístic
del talent emergent.

•

Grups i artistes emergents.
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RESUM DEL PROGRAMA PROFESSIONAL
DIJOUS 6 DE MAIG DE 2021
HORA

09:30
10:00
11:00

LLOC

https://us02web.zoom.us/j/85991611528
https://us02web.zoom.us/j/85991611528
https://us02web.zoom.us/j/85991611528

ACTIVITAT

Obertura institucional
Pitchings de música emergent
Pitchings de música familiar

12:00

VIRTUAL

Speed meetings. Sessió 1

13:00

VIRTUAL

Speed meetings. Sessió 2

15:30

https://us02web.zoom.us/j/89662676704

Taula rodona “Acompanyament artístic i talent
agents”

17:00

https://us02web.zoom.us/j/89662676704

Presentacions “Dispositius de suport al talent i la
creació musical”

18:00

VIRTUAL

Mentories express. Sessió 1

19:00

VIRTUAL

Mentories express. Sessió 2

DIVENDRES 7 DE MAIG DE 2021
HORA

LLOC

ACTIVITAT

10:00

Castell. Àrea PRO

Acollida i cafè

10:00

El Centru

Passi escolar: La Curiosa “MUUUUN”

10:00

Auditori

Passi escolar: Pulmón Beatbox “Flow”

11:00

Castell. Àrea PRO

Inici dels itineraris guiats

11:00

Castell. Escenari petit

Showcase: Dani López Quartet

11:30

El Centru

Passi escolar: La Curiosa “MUUUUN”

12:00

Castell. Àrea PRO

Showcase: Pol Bordas

12:30

Auditori

Passi escolar: Pulmón Beatbox “Flow”

13:00

Castell. Escenari petit

Showcase: Bofirax

13:30

Castell. Àrea PRO

Benvinguda institucional

14:00

Castell. Àrea PRO

Dinar networking

15:30

Castell. Escenari petit

Presentació live: La Tresca i la Verdesca
“Maquinaigües”

16:15

Castell. Sala

Meet the artist

DISSABTE 8 DE MAIG DE 2021
HORA

LLOC

ACTIVITAT

10:30

Castell. Escenari petit

Presentació live: L’Auditori de Barcelona “Tutti fan
piu”

11:00

Castell. Àrea PRO

Showcase: Koeman

12:00

El Centru

Espectacle familiar: Pels més menuts “Söns”

13:15

Castell. Àrea PRO

Vermut PRO
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DIJOUS 6 DE MAIG 2021. Matí. FORMAT VIRTUAL
09:30-10:00.

OBERTURA INSTITUCIONAL
Inauguració de la FiM 2021 i obertura de la seva activitat professional.
Link: https://us02web.zoom.us/j/85991611528
A càrrec de:
•

Sra. Manuela Moya Moya, regidora de Cultura, Coneixement i Relacions Cíviques de
l'Ajuntament de Vila-seca

•

10:00-10:45.

Sr. Martí Marfà Castán, director artístic de la FiM

PITCHINGS DE MÚSICA EMERGENT
Presentacions breus dels catàlegs artístics d’empreses i mànagers amb les
propostes emergents més recents i destacades.
Link: https://us02web.zoom.us/j/85991611528
Els pitchings són sessions de presentacions breus (pitch) dels catàlegs artístics (rosters)
d’empreses, managers o companyies amb propostes artístiques emergents. És una oportunitat per
a programadors d’obtenir una panoràmica de l’oferta actual del sector i conèixer els seus possibles
interlocutors. Cada presentació tindrà una durada de 3 minuts.
A càrrec d’empreses i entitats de management, i managers independents:
•

Diàspora colab

•

The Indian Runners

•

Joana Chordà Management

•

Unpictured

•

Pértiga Music

•

Produccions Submarines

•

El Caminito Musical

•

Culturae

•

Dani López Quartet

•

Diggers Music

•

Paola Chirico

•

Faro Music

•

U98 MUSIC

•

Dmusical

•

Oriol Corroto

•

Afuerenyo Music
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11:00-11:45.

PITCHINGS DE MÚSICA FAMILIAR
Presentacions breus de les propostes familiars, infantils i escolars que
ofereixen empreses, managers i companyies especialitzades.
Link: https://us02web.zoom.us/j/85991611528
A càrrec d’empreses i entitats de management, managers independents, companyies d’espectacles
musicals familiars:

12:00-13:45.

•

Discos a mà, SL – Cia. Samfaina de Colors

•

La Curiosa

•

De_paper

•

Sound de Secà

•

Biflats

•

Societat Coral Amics de la Unió

•

Aupa Strings

•

Buenritmo Producciones

•

La Botzina. Concerts didàctics

•

Pentina el Gat

•

Ambauka

•

Rikus animació familiar

•

Rambla Management

•

Alea Teatre

SPEED MEETINGS
Reunions ràpides entre mànagers i programadors
Els speed meetings són trobades ràpides amb programadors i programadores per tal de presentarlos propostes artístiques, estudiar possibilitats de col·laboració i establir contactes comercials. Es
faran dues rondes de reunions online (a les 12 i les 13h), i la trobada amb cada programador serà
de 8 minuts.
Empreses i mànagers acreditats podran sol·licitar les reunions al web professional de la FiM Vilaseca del 20 al 27 d’abril. Els programadors i programadores escolliran entre les sol·licituds, d’acord
amb el temps disponible per a cada ronda.
Les entitats que oferiran trobades exprés amb els professionals acreditats són:
•

Mercat de Música Viva de Vic

•

Cruïlla Festival

•

Aphonica / Càntut – Altersinergies

•

Sona Flamenc / Altacústic / Festival Internacional Dixieland Tarragona

•

Anem al Teatre – Diputació de Barcelona

•

La Capsa / DOTGN – Associació de Músics de Tarragona

•

Sota la Palmera – Ajuntament de Tarragona

•

Fil Musical / Reus Cultura Contemporània / El Club – Anima’t

•

Auditori de Vilafranca / Teatre Cal Bolet – Ajuntament de Vilafranca

•

Patronat Municipal de Turisme de Vila-seca

•

Casa de la Música de Lleida – Orfeó Lleidatà

•

Formigues Festival – Formiguer

•

Twin Palm / Palmfest / Sala Zero
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•

Embassa’t / RES

•

Sant Andreu Teatre

•

NEU! Festival

•

Musicab Festival

•

Cantilafont

•

Petits Camaleons

•

Silenci

•

Jornades Musicals d’Ulldecona

•

Auditori de Girona

•

Ajuntament d’Argentona

•

ICUB – Ajuntament de Barcelona

•

Festival Accents Reus

•

Minipop – Rusc Produccions

•

Roda d’Espectacles Infantils / Patinautes – Fundació AC Granollers

L’àrea PRO de la FiM oferirà durant el 7 i 8 de maig espais segurs al Castell de Vila-seca per
realitzar trobades i reunions que hagin quedat pendents després dels speed meetings. Sol·liciteu
sense reserva prèvia una sala interior o un espai reservat exterior al mateix welcome desk de la
FiM durant els dos dies.
Activitat organitzada amb la col·laboració de l’Associació Xàfec. Xarxa de Festivals de Música
de Catalunya.
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DIJOUS 6 DE MAIG 2021. Tarda. FORMAT VIRTUAL
15:30-16:45. TAULA RODONA “Acompanyament artístic i talent agents”
Taula rodona sobre les experiències i les claus per desenvolupar el rol
d’acompanyament artístic i professional al talent emergent
Link: https://us02web.zoom.us/j/89662676704
Per al talent creatiu i emergent és clau tenir professionals de confiança al costat que els ajudin en
la definició de la proposta artística, la conciliació entre creativitat i mercat, la presa de decisions
professionals, els plans de futur i el desenvolupament de la seva carrera, entre d’altres. La figura
del talent agent, diferenciada sovint del booking agent en altres països, és clau en aquesta tasca.
En aquest taula coneixerem experiències i debatrem les claus per desenvolupar aquest rol avui a
Catalunya en l’àmbit de la música.
Amb la participació de professionals amb dedicació a l’assessorament artístic a nivell nacional i
internacional:
•

Julio Quintas. Assessor artístic i mànager internacional. Agent personal responsable del
desenvolupament de carreres d’artistes com Esperanza Spalding o Marco Mezquida.
Formador en projectes com Cabal Musical o La Marfà, entre d'altres.

•

Daphne Malherbe. Assessora artística i oficina tècnica d’artistes i companyies, especialment
en l’àmbit del circ i les arts escèniques. Ha acompanyat noms com Lluc Castells, Mumusic
Circus, Sol Picó o Los Galindos, entre d’altres. Prèviament ha fet producció executiva amb
diferents companyies, bandes i festivals musicals francesos.

•

Miguel Zamarripa. Assessor artístic i mentor. Coordinador del Festival Brot i responsable del
Music Mentoring BCN. Professor a la Casa d'Oficis de l'Espectacle.

Conduït per Montse Virgili, periodista (Catalunya Ràdio).

17:00-18:00.

PRESENTACIONS “Dispositius de suport al talent i la creació musical”
Presentacions breus d’institucions, entitats i iniciatives dedicades al suport al
talent emergent, el foment de la creació i l’acompanyament artístic en l’àmbit de
la música.
Link: https://us02web.zoom.us/j/89662676704

En els darrers anys han proliferat a Catalunya diverses iniciatives que treballen per descobrir,
mobilitzar i sobretot acompanyar el talent emergent en l’àmbit de la música. Ho fan amb programes
de suport a la creació, l’exhibició o l’enregistrament, residències artístiques i espais d’assaig,
paquets formatius de professionalització, mentories, consultories i assessorament... La tipologia
d’experiències és tan diversa com interessant, pel que fa a la iniciativa pública o privada, la
modalitat i recursos oferts, les estratègies de captació i selecció, les condicions o contrapartides de
participació, l’enfocament cultural o econòmic... Amb un seguit de presentacions breus ens
aproximarem a aquesta diversitat de dispositius de la mà dels seus i les seves responsables.
Amb la participació de diverses iniciatives de suport al talent emergent, foment de la creació i
acompanyament artístic:
•

Àlex Serra, director de l'àrea de projectes socials del Taller de Músics, coordinador del Cabal
Musical.
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•

Dani Ortiz, tècnic de música de l’Ajuntament de Girona, responsable del programa de suport
a la creació de La Marfà. Centre de creació musical.

•

Edu Bacardí, responsable del programa de suport a la creació de Cases de la Música.

•

Ferran Amado, coordinador del Sona 9, Enderrock - Associació Catalunya Rock.

•

Gisela Juanet, coordinadora de projectes i responsable del programa suport a la creació de
Viu el Teatre.

•

Irene Armangué / Marta Mei, directora i coordinadora de difusió cultural del Centre Cultural
Albareda (Ajuntament de Barcelona), responsables de Pedrera 3.8, programa de suport a
grups de música joves del Centre Cultural Albareda i l'Espai Musical i Jove La Bàscula.

•

Miguel Zamarripa, responsable del projecte Music mentoring BCN.

•

Núria Pujolàs / Ramon Arribas, regidora de Cultura i regidor de Desenvolupament Local de
l’Ajuntament de Cardedeu, responsables de l’Oficina de Suport a les Empreses Culturals
(OSEC).

•

Quim Moya, codirector de Cal Gras. Residència d'artistes, Avinyó (Bages).

Conduït per Montse Virgili, periodista (Catalunya Ràdio)

18:00-19:45.

MENTORIES EXPRESS
Trobades d’assessorament i recursos per a propostes emergents, de la mà de
mànagers i professionals del sector.
Les mentories express són trobades d’assessorament i consultoria amb mànagers i professionals
del sector. Els grups, artistes i companyies emergents que ho sol·licitin rebran feedback i consells
per tal d’orientar la seva trajectòria i estratègia artística i comercial. Serà una oportunitat única per
conèixer d’a prop l’escena i el sector professional, i obtenir eines, recursos i contactes per introduirs’hi. Es faran dues rondes de mentories (a les 18 i a les 19h). Cada mentoria tindrà 45 minuts de
durada. Hi participaran 30 grups emergents.
Els i les mànagers professionals que oferiran les mentories són:
•

Núria Segovia. Vesc

•

Jordi Ramírez. Buenritmo Producciones

•

Idoia Rueda. Pértiga Music

•

Meri Lane. Luup Records

•

Marta Mei. Creatibety

•

Ixent Sampietro. Èxits Management

•

Gabriel Rebollo. Diggers Music

•

Berta Ferrer. To Be Confirmed

•

Laia Cubells. U98 Music

•

Sara Moreno. Background Noise

Activitat organitzada amb la col·laboració d’ARC. Associació Professionals de Representants,
Promotors i Mànagers de Catalunya.
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DIVENDRES 7 DE MAIG 2021. FORMAT PRESENCIAL
10:00-11:00.

Castell de Vila-seca. Àrea PRO
ACOLLIDA
Recollida d’acreditacions i cafè de benvinguda

11:00.

Castell de Vila-seca. Àrea PRO
INICI DELS ITINERARIS GUIATS
Una ruta guiada per l’itinerari de showcases, amb acompanyament professional
Adreçat a programadors i programadores que vulguin seguir de manera monogràfica l’itinerari
emergent o el familiar durant el divendres 7, i vulguin conèixer el detall de les propostes artístiques
que es mostraran.
•

Itinerari guiat emergent: Dani López Quartet (11h) / Pol Bordas (12h) / Bofirax (13h)

•

Itinerari guiat familiar: La Curiosa "MUUUUN" (11.30h) / Pulmón Beatbox "Flow" (12.30h) /
La Tresca i la Verdesca "Maquinaigües" (15.30 h)

11:00-11:30.

Castell de Vila-seca. Escenari petit [EMERGENT]
SHOWCASE: Dani López Quartet [jazz]
Dani López Quartet és un projecte que navega entre diversos mons musicals com el jazz, la música
electrònica, la música contemporània i la música de cambra.
Accés amb l’acreditació professional. Sense reserva prèvia.

11:30-12:10.

El Centru [FAMILIAR]
PASSI ESCOLAR: La Curiosa “MUUUUN” [3-8 anys]
MUUUUN és un espectacle que sorgeix del joc, de l’exploració i de la cerca, sense paraules, d’un
llenguatge comú. Mitjançant la música i la llum que ofereix un projector utilitzat amb diferents
materials, es van creant imatges i desenvolupant històries, que són fruit de la musicalitat, els colors
i les formes.
Accés amb l’acreditació professional. Cal reserva prèvia a https://pro.fim.cat/
També hi ha un passi escolar obert a professionals a les 10h.

12:00-12:30.

Castell de Vila-seca. Escenari petit [EMERGENT]
SHOWCASE: Pol Bordas [trap, urbana]
Pol Bordas és un artista polivalent, polifacètic i innovador. Les seves influències van des del jazz al
trap, passant pel rock i el funk i sense deixar de costat la música clàssica.
Accés amb l’acreditació professional. Sense reserva prèvia.
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12:30-13:30.

Auditori Josep Carreras [FAMILIAR]
PASSI ESCOLAR: Pulmón Beatbox “Flow” [a partir de 10 anys]
Dani Lleonart, conegut com a Pulmon Beatbox, és avui dia un dels màxims exponents del beatbox
nacional. Va descobrir el human beatbox als carrers de Barcelona quan tenia quinze anys i la
passió que sentia per aquesta disciplina el va portar a fer-ne una forma de vida. Ara ens presenta
Flow (My hip-hop story), el seu nou espectacle. Un crit de llibertat basat en fets reals on mitjançant
els ritmes i els versos, ens explica un viatge pel món del Hip Hop.
Accés amb l’acreditació professional. Cal reserva prèvia a https://pro.fim.cat/
També hi ha un passi escolar obert a professionals a les 10h.

13:00-13:30.

Castell de Vila-seca. Escenari petit [EMERGENT]
SHOWCASE: Bofirax [electrònica]
Bofirax és el projecte del multiinstrumentista Adrià Serarols, en el qual combina sintetitzadors,
beats, veus i guitarres per a construir capa a capa cançons en les quals conviuen en total harmonia
l’electrònica i els sons orgànics.
Accés amb l’acreditació professional. Sense reserva prèvia.

13:30-14:00.

Castell de Vila-seca. Àrea PRO
BENVINGUDA INSTITUCIONAL
Acte de benvinguda a Vila-seca de totes les persones professionals
acreditades a la FiM 2021.
A càrrec de:
•

Il·lm. Sr. Pere Segura Xatruch, alcalde de Vila-seca

•

Il·lma. Sra. Noemí Llauradó Sans, presidenta de la Diputació de Tarragona

•

Sr. Lluís Baulenas, secretari general del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya

•

14:00-15:30.

Sr. Martí Marfà Castán, director artístic de la FiM Vila-seca

Castell de Vila-seca. Àrea PRO
DINAR NETWORKING
Dinar professional amb productes de proximitat i totes les mesures de
prevenció i higiene Covid19.
Se servirà a cada professional que hagi fet inscripció prèvia un meal pack amb les seves racions
individuals, que es podran menjar a les taules i espais habilitats a l’àrea PRO del Castell de Vilaseca.

15:30-16:00.

Castell de Vila-seca. Escenari petit [FAMILIAR]
PRESENTACIÓ LIVE: La Tresca i la Verdesca “Maquinaigües”
Maquinaigües és el nou disc de La Tresca i la Verdesca i un espectacle en procés de creació.
Recull cançons creades per honorar les vides d’alguns homes i també d’algunes dones que van
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treballar perquè l’aigua, aquest bé tan preuat, arribés a les llars de bona part de la ciutat de
Barcelona i la seva rodalia.
Accés amb l’acreditació professional. Sense reserva prèvia.

16:15-17:45.

Castell de Vila-seca. Sala de conferències
MEET THE ARTIST
Converses disteses amb artistes de la FiM i presentació dels projectes Efecte
Collins (La 2) i I si parlem de música? (L’Eixida)
Converses disteses amb artistes de la FiM 2021, per conèixer d’a prop les seves propostes i
inquietuds, el seu procés de creació i elements d’inspiració, la seva experiència artística i
perspectives de futur. També s’hi presentaran dos projectes de mediació de públics culturals i
apropament a la personalitat artística: Efecte Collins (La 2) i I si parlem de música? (L’Eixida).
Carlota Flâneur conversarà amb Consol Sàenz (periodista, RTVE Catalunya), responsable dels
programes El Gran Quilombo (Radio 3) i Efecte Collins (La 2).
Lia Sampai conversarà amb Joan Gener (gestor cultural, L’Eixida), responsable de Ràdio
Intermitent i el projecte I si parlem de música?.

DISSABTE 8 DE MAIG 2021. FORMAT PRESENCIAL
10:30-11:00.

Castell de Vila-seca. Escenari petit [FAMILIAR]
PRESENTACIÓ LIVE: L’Auditori de Barcelona “Tutti fan piu”
Tutti fan piu és una producció de L’Auditori de Barcelona en procés de creació. Ànecs, gallines,
lloros, estruços i pingüins, o el que és el mateix, ocells que volen, que neden i que corren, cantaran
i ballaran al ritme de músiques d’èpoques i estils ben diferents. Melodies que, com les aus, viatgen i
ens conviden a descobrir racons d’arreu del món.
Accés amb l’acreditació professional. Sense reserva prèvia.

11:00-11:30.

Castell de Vila-seca. Àrea PRO [EMERGENT]
SHOWCASE: Koeman [pop]
Koeman utilitzen en la seva música la fórmula secreta i magistral, aquella que mai falla: cançons
pop amb un embolcall electrònic, amb tornades que enganxen, i amb tres minuts de lletres que
parlen de tu, però que al mateix temps parlen de tots nosaltres.
Accés amb l’acreditació professional. Sense reserva prèvia.

12:00-12:30.

El Centru [FAMILIAR]
ESPECTACLE FAMILIAR: Pels més menuts “Söns” [0-3 anys]
Sota una atmosfera onírica, rústica i circense, Söns vol ser una experiència sensorial per als bebés
de la casa i les seves famílies, amb un format on la proximitat el farà especial, proper i màgic. El
repertori musical serà un recorregut pels clàssics de Shostakóvich, Bach, Debussy, Ravel, Satie i

PROGRAMA
PROFESSIONAL
també per peces actuals que faran de banda sonora d’un espai on la poesia, sonora i visual, es fa
realitat.
Accés amb l’acreditació professional. Cal reserva prèvia a https://pro.fim.cat/
També hi ha altres passis familiars oberts a professionals a les 11h i les 13h.

13:15.

Castell de Vila-seca. Àrea PRO
VERMUT PRO
Vermut amb productes de proximitat i totes les mesures de prevenció i higiene
Covid19.
Se servirà a cada professional un pack amb les seves racions individuals, que es podran menjar a
les taules i espais habilitats a l’àrea PRO del Castell de Vila-seca.

WELCOME DESK – ATENCIÓ ALS PROFESSIONALS
El punt d’acollida per a professionals i premsa estarà situat al vestíbul del Castell de
Vila-seca (Carrer del Castell, 38, 43480 Vila-seca, Tarragona).
Els horaris seran:
Divendres 7 de maig: 9:30 a 19h
Dissabte 8 de maig: 10 a 16h

ÀREA PRO – CASTELL DE VILA-SECA
L'àrea PRO de la FiM Vila-seca es concentrarà en el Castell de Vila-seca, amb espai
interior i exterior pensat per a la trobada i l'intercanvi distès entre professionals,
accessible durant tota la fira i amb totes les mesures de prevenció i higiene garantides.

A banda dels moments de networking, hi haurà un servei de bar de 10 a 17h hores.

Es podran reservar in situ espais per a reunions privades entre professionals acreditats
en diverses sales del Castell.
Hi haurà connexió wifi i espais de treball tranquils.

CONTACTE
Gisela Cano – professionals@fim.cat

