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Descripció
Et ve de gust un concert amb un format circular?, a prop dels músics?,
a sobre l'escenari?
A tocar d'una bandassa que és una batedora musical? Funk? Soul? Bossa
nova? Jazz?
I, has vist mai un vídeo a 360°? T'agradaria que el teu concert, a més a més,
ho fos?
Si les respostes són sí, aquí tens el teu concert.
El 360° és més que un simple concert. És un concert d'alt voltatge
musical que ressegueix el darrer disc del bandautor vallesà. És també, un
pretext per viure de forma més immersiva i singular la "música en viu"
perquè està pensat per a fer-se en un format escènic circular, amb el
públic a prop dels músics. I no només en viu, pot ser gravat i
retransmès en streaming amb un vídeo 360°.
Música d'autor eclèctica que barreja i fusiona estils que van des
del worldmusic fins a la música moderna, la música llatina, música d'arrel i el
jazz. Una proposta amb 7 músics en escena, festiva i llaminera sense perdre
l'univers líric, íntim i compromès de Roigé.
Roigé va presentar el seu segon disc “Ingràvid” (Ingràvid) una setmana
abans de la declaració de l’estat d’alarma, i va veure cancel·lada més de la
meitat de la gira de presentació. Després de dos anys gairebé en blanc, la
creació no s’ha aturat i aquest n’és el fruit. Un format “immersiu” gairebé
inaudit en els nostres escenaris nacionals.
Una proposta singular i diferent que aposta pel retrobament de
públic i artistes en cercle, recuperant el contacte visual, la proximitat i la
curta distància, aquest patrimoni social que hem aparcat amb la pandèmia.

-

Caixets:
Concert + gravació 360º streaming: 3100€ (10% d’IVA inclós)
(està inscrit al Programa.cat)

-

Concert (7 músics + 1 tècnic): 1870€ (10% d’IVA inbclós)
(sense gravació 360º)

El “concert”
El concert és un cercle que s'obre i es tanca amb la cançó 360°, el
single que corona el projecte. Un tema a l'estil neo-soul/funk que ja és una
declaració d'intencions d'aquesta nova versió del "cantautor" a "bandautor".
El cercle es completa amb un revival d'algunes cançons dels anteriors discs i
les del nou treball, totes elles amb vestits musicals fets a mida que van des
del funk, l'afro, la samba, el reagge i molts tocs de jazz i improvisació.
7 músics d'alt voltatge i de primera línia del panorama català,
conformen una alineació de luxe amb una contundència musical
incontestable pintant "limbes" musicals amb diversitat tímbrica, harmònica i
rítmica insubornables. Tot al servei de l'univers líric del Roigé que busca, molt
sovint la complicitat i el joc amb el públic, un dels punts forts de l’artista.
La música en viu, sempre pot esdevenir un exercici immersiu. En el
360º, la disposició en cercle afavoreix la màgia a curta distància; i la gravació
amb streaming, permet al públic reviure el viatge a casa, mentre es busca a la
pantalla en el vídeo 360º. Un record entrenyable que a la vegada és una
petita aventura audiovisual amb les ulleres de Realitat Virtual que es poden
comprar a l'acabar el concert.

Testimonis:
(Algunes impressions escrites dels verkamistes que van venir al concert amb
un qüestionari post concert)
- “En general tot plegat té un toc de "veritat" que em sembla molt necessari

en aquest temps, no se si m, explico, jeje” (Ester G.)
- “360º són lletres i músiques d'energia: panoràmix total!” (Albert A.)
- “L'he trobat molt original, molt innovador!” (Oriol S.)
- “Em va agradar moltíssim.... Va ser realment immersiu, no només per la

disposició de l'escenari, sinó també per l'energia que desprenien els
músics”. (Emma C.)
- “El directe és excel·lent” (Biel S.)
- “IMMERSIU, MÀGIC” (Cristian G.)
- “Roigé, ens has tornat a regalar una nova proposta musical original, creativa

que emociona”. (Eli i Josep Mº. R.)
- “Fantàstic , la idea molt intel·ligent” (Montserrat C., en streaming)
- “Interessant pel fet de ser un concert de presentació i veure-ho en “live”.

(Mariona P., en streaming)

Formats escènics i rodatge 360º
CIRCULAR - 360º
Públic al voltant dels músics amb el punt de gravació al
centre. És la forma més immersiva en viu, amb el públic molt
a prop dels músics.
Podem assessorar com readaptar espais escènics en aquest
format i com sonoritzar-los.

FRONTAL - 180º+180º
Públic vs escenari, el més convencional.
Seria una fórmula 180º+180º, on el públic tanca el cercle.

RODATGE VR 360º EN STREAMING
- Rodatge càrrec de Nou Punt (www.noutpunt.com) amb una
càmera Insta 360º One X de 5.7 k de resolució.
- L’streaming es farà a través de Youtube que ja ofereix les

prestacions de visionat 360º.
- Per a més garantia d’emissió es requereix un punt de

connexió a xarxa amb bona navegació. A consultar.

El “360º”, Un disc que no és un disc
Una setmana abans que esclatés la pandèmia, en Roigé presentava el
seu segon LP “Ingràvid” (La Catenària, 2020). Un disc que va quedar-se sense
girar gairebé; un disc que reafirmava l’univers estètic i estilístic particular que
va començar a dibuixar-se amb els seus dos primers títols, “La
desfossilització” (EP,2014) i “El Paracaigudes” (rhrn 2016).
Aquest cop, però, Roigé no ha apostat pel format disc compacte veient
que està en desús i que costa de vendre. Aquest cop ha creat unes ulleres
“Card Board” de RV (Realitat Virtual) que plegades semblen un disc. En
aquestes hi ha un codi QR que et condueix a un landing web on hi ha tots els
enllaços per escoltar el disc digital a les principals plataformes, i per veure els
vídeos 360º. Tota una novetat de disseny que s’alinea amb les creatives apostes
dels anteriors títols (un paracaigudes de roba, un lenticular de moviment), una
singularitat que ja és marca de la casa.
El disc que es publicarà a principis d’estiu amb 5 cançons noves i 3 de
reversionades dels discos anteriors, i comptarà amb algunes col·laboracions
“sorpresa”. Amb aquest procés, Roger Canals ha inverit el procés de producció.
Primer va presentar l’espectacle després de gaudir d’una setmana de residència al
TAC (Teatre Auditori de Cardedeu) gràcies al suport de l’Ajuntament de Cardedeu,
temps que va aprofitar per convertir el teatre en un estudi, i gravar les cançons del
nou projecte.
Les 5 cançons noves giren entorn del 360º com a metàfora. Metàfora del
gran cercle que conformem, a partir del sospir d’aquest gran misteri que és
l’existència. “Som la peça d’un gran engranatge, un instrument d’una gran
orquestra, i només refent el cercle es compon una mirada més completa, com
passa en una gran orquestra”. Unes lletres que busquen la mirada integradora, que
subratllen aquest ecosistema interrelacionat que som.
Tant amb el disc, com amb el format escènic, com l’audiovisual, Roigé
busca recuperar una fórmula que torni a posar, de nou, en cercle una societat
postpandèmica molt tocada per la por i la desconfiança.

Links
LANDING ESPECIAL PER A PRORAMADORS/ES
En aquest enllaç hi trobareu tot el material online (raiders, ftixes tècniques, fotos, etc.)

https://www.roigemusic.com/programadors

ENLLAÇ AL VÍDEO 360º DE MOSTRA
Vídeo directe 6/03/22 des del Teatre Auditori Cardedeu

https://youtu.be/PZ19EGshmEA

LANDING WEB DEL 360º
En aquest enllaç hi trobareu tota la info pública del projecte (disc, vídeos, info verkami)

https://www.roigemusic.com/360

ENLLAÇ AL VÍDEO CONVENCIONAL DE MOSTRA
Vídeo directe 6/03/22 des del Teatre Auditori Cardedeu

https://youtu.be/Zt8mXYUB4HI

Bio Roger Canals, Roigé
Productor, músic i compositor musical de diferents àmbits i per a tot
tipus de públics. Els seu gust eclèctic i la seva concepció
intergeneracional de la música, el porta a conduir, explorar i adreçar les
seves creacions tant al públic infantil/familiar com als adults. El nexe
que aglutina les seves produccions és RCProduccions
(www.rcproduccions.com)
La seva Cia. Roger Canals porta ja 20 anys oferint els seves
produccions arreu de Catalunya i Balears, Espanya i alguns llocs
d’Europa . Els seus espectacles que barregen el jazz clàssic per a tots
els públics s’han presentat en diversos fires i festivals destacats i ha
enregsitrat nombrosos discs, algun d’ells premiat.
(www.ciarogercanals.com)
Paral·lelament, sempre enamorat del Jazz i el Swing, ha anat
formant part de diferents bandes com la desapareguda Ivanow Jazz
Group, i des del 2003 que va cofundar “Miratjazz de Nova Orleans”
que va néixer als carrers de Barcelona i que ha crescut rodant per
múltiples sales, festes i festivals de jazz. (www.miratjazz.com)
Des de fa sis anys està centrat en la producció de Roigé
(www.roigemusic.com) , una proposta de música d’autor worldmusic/
fusió amb la que emmarca les seves creacions més íntimes i personals.
En l’etapa preliminar va publicar la maqueta “La Desfossilització” que
li va permetre guanyar el Premi de Votació Popular del Concurs Sons
2015, i ser finalista de l‘ISC (International Songwriter
Competition), amb un vídeo musical il·lustrat. El gener del 2016 va
publicar el seu primer disc “Paracaigudes” que el va portar a
sobrevolar varis escenaris. També va guanyar el premi FIMUCA (Fira de
Música de Cardedeu) 2016, va ser finalista concurs Monocicle de Ribes
2016 i va ser tercer del Concurs Acústica 2016. El 2017 va guanyar
els concursos de cantautors/es de Viladecans, Miravet, Masnou i
“En veu petita” de Benicarló. Actualment gravita amb el seu segon
disc “Ingràvid”, presentat el 6/3/20 a Cardedeu.
Dins el món de la música d’autor està implicat en l’organització
del “Tastautors” i organitza la “TrafiCants”, la jam/trobada mensual de
cantautors/es del Tarambana de Cardedeu. És president de l’ASMUCA
(Associació de Músics de Cardedeu) i organtiza el Cicle “Jazz de Xoc”.

Músics

POL PRATS

IVÓ OLLÉ

ARAM MONTAGUT

Saxo tenor i arranjaments vents

Trompeta i fluguel

Trombó

XAVIER BARBOT

FER TEJERO

CESC MARTORELL

Bateria

Piano, teclats i arranjaments

Baix elèctic

