També es pot visitar l’exposició de Teo Balzó (Genís Salvatella) al mateix espai

LA INSTAL·LACIÓ SONORA INTERACTIVA MÉS
QUE VEU ARRIBA A LA LLOTJA DEL TINT
És una de les activitats paral·leles de la 12a edició del Festival de la Veu de Banyoles,
(a)phònica,que arrenca el proper dijous 18 de juny amb més de 40 activitats
Banyoles, 13 de juny de 2015.- En el marc del Festival de la Veu de Banyoles, (a)phònica, que
arrencarà el proper 18 de juny, ja es poden veure dues de les exposicions que formen part de les
activitats paral·leles del festival. Es tracta de la instal·lació sonora Més que veu, que s’ha inaugurat
aquesta tarda, i de l’exposició de Teo Balzó (Genís Salvatella).
La col·laboració amb diverses entitats del Pla de l’Estany és un dels factors que fa possible el gruix de
les activitats paral·leles del festival, com per exemple el col·lectiu Tint XXI, que gestiona l’espai La Llotja
del Tint. En aquesta sala, des d’avui, ja es pot veure la instal·lació sonora Més que veu, realitzada pels
alumnes/artistes del Màster en Art Sonor de la Universitat de Barcelona (UB) dirigit per Josep Manuel
Berenguer. L’eix principal és la transformació de la veu, explorant-ne l’expansió acústica i permetent al
visitant submergir-se en el seu interior. Així mateix, a través del telèfon mòbil, el públic podrà influir en el
seu comportament i generar nous paisatges sonors. La mostra es pot veure des d’avui, dissabte 13 de
juny.
Una altra de les exposicions que acull el mateix espai és la de Teo Balzó (Genís Salvatella). Sota el títol
La romántica apariencia, l’artista ens mostra una selecció de les seves il·lustracions, reflexos visuals dels
seus poemes. A més d’aquestes dues activitats, l’(a)phònica compta amb altres activitats paral·leles com
tallers, gastronomia, tast de concerts i contes, entre d’altres.

La 12a edició de l’(a)phònica
El Festival arrencarà el proper dijous 18 de juny i tindrà lloc a la capital del Pla de l’Estany fins al
diumenge 21 amb més de 40 actuacions i activitats paral·leles amb la veu com a fil conductor. Entre els
artistes que hi participaran cal destacar Paco Ibáñez, David Carabén, Joan Miquel Oliver, Joan Margarit
& Carles Margarit, Toti Soler, Joan Massotkleiner i Gemma Humet o La Fundación Tony Manero, entre
molts d’altres. Les entrades anticipades i els abonaments ja són a la venda a www.aphonica.banyoles.cat
i a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Banyoles (Pg. Indústria, 25 / 972 57 00 50, de dilluns
a divendres de 8:30 h a 18:45 h).
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