Festival Itinerant de cantautors i cantautores
RODAUTORS és el primer Festival Itinerant on els protagonistes són
cantautors i cantautores. El Festival pretén apropar la cultura musical al
territori català, donar a conèixer nous talents, descobrir espais on poder
gaudir d’espectacles en directe, gaudir de productes de la zona i endinsar-se
en la màgia dels petits pobles de Catalunya.
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QUÈ ÉS EL RODAUTORS?
RODAUTORS és un Festival Itinerant organitzat de manera autònoma per una
comissió organitzadora, que participa conjuntament amb les Associacions
Culturals dels pobles i regions on es realitzen les diferents edicions del Festival.

El Festival intenta apropar als pobles de les terres catalanes la música d’autor,
que sempre ha tingut un pes molt important en la cultura musical, tot i que avui
en dia hagi quedat reduïda a circuits molt concrets, segueix sent font
d’inspiració i de nous talents. Sense la Nova Cançó no tindríem tota la diversitat
de músics que tenim avui en dia, ells van posar els ciments de la música d’autor.

El Festival està pensat de manera que sigui un punt de trobada per a
cantautors i cantautores, un espai pels que estan iniciant-se en aquest món i
pels que, tot i fer temps que s’hi dediquen, vulguin compartir l’experiència,
oferint un espai on actuar, assesorament i eines per poder desenvolupar millor
el seu treball mitjançant xerrades i tallers de manera gratuïta.

Un dels principis del RODAUTORS és enriquir els pobles que acullen el festival,
els seus recursos, el seu comerç de proximitat, els seus artesans i els músics de
la zona.

El 1r RODAUTORS es va realitzar el passat 21 i 22 d’octubre de 2017, a Penelles
(Lleida). Amb un total de 20 cantautors i cantautores participants, de 52
propostes rebudes.

El 2n Festival RODAUTORS es realitza al poble de Mura, els dies 2 i 3 de juny de
2018.
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OBJECTIUS DEL FESTIVAL
● Mostrar durant un cap de setmana 13 propostes musicals diferents i de qualitat,
posant en valor tot el treball i dedicació que suposa ser cantautor/a.
● Oferir espais d’intercanvi de coneixements, experiències i habilitats entre els
propis cantautors/es, el públic i gent del sector.
● Donar eines per a que el músic pugui professionalitzar el seu projecte.
● Fomentar l’activitat social i cultural al territori.
● Col·laborar amb entitats, associacions i ajuntaments, incentivant el treball en
xarxa i col·laboratiu.
● Gestionar el projecte amb austeritat i respecte cap al medi ambient.
● Fer partícip els comerços i establiments de la zona per a gestionar els espais del
Festival.
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BASES DEL FESTIVAL

1. PARTICIPANTS
● Els participants han de ser majors d'edat per participar al Festival, no hi ha límit
d’edat.
● Les cançons que es presentin hauran de ser originals i interpretades pels propis
autors sense utilització de música pre-gravada. Sí s’acceptarà la utilització de
loopers.
● No s’acceptaran versions d’altres grups o músics.
● Serà vàlid qualsevol estil musical, idioma i procedència dels participants, que
podran interpretar les seves cançons amb qualsevol instrument excepte bateria.
● Cada cantautor/a podrà ser acompanyat per un màxim de dos components.

2. INSCRIPCIONS I TERMINIS
● La inscripció al Festival es realitzarà mitjançant el següent enllaç, on s’haurà
d’omplir degudament la fitxa d’inscripció.
● El Festival té capacitat per acollir 14 cantautors, en la segona edició Rodautors Mura.
● En el cas de no poder encabir totes les propostes rebudes es passarà a realitzar
una selecció dels participants per part d’una comissió formada per l’organització,
músics i professionals del sector que avaluaran les propostes en funció de la
música, interpretació, lletra i originalitat entre d’altres aspectes.
● El període d’inscripcions al 2n Festival Itinerant RODAUTORS - Mura, és d’un mes,
iniciat el 15 de març a les 13:00h. fins al 15 d’abril a les 23:59h.
● Els seleccionats seran publicats a la web del festival, xarxes socials i informats via
correu electrònic el dia 23 d’abril, caldrà confirmar l’assistència.
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3. CONDICIONS GENERALS
● El fet de participar en la convocatòria suposa la plena i total acceptació de les
seves bases.
● Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta de forma
inapel·lable per la Comissió Organitzadora.
● El Festival serà gravat en directe i serà utilitzat per a fins promocionals en
pròximes edicions del Festival, raó per la qual els cantautors cediran els drets de
les cançons únicament i exclusivament per a la promoció de RODAUTORS.
● El Festival serà gravat en directe i serà utilitzat per a fins promocionals en
pròximes edicions del Festival, raó per la qual els cantautors cediran els drets de
les cançons únicament i exclusivament per a la promoció de RODAUTORS.

4. ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL
● El festival tindrà una durada de dos dies.
● Dissabte al matí serà el moment destinat a l’acollida dels participants, presa de
contacte i coneixença entre ells i a oferir de manera gratuïta xerrades i tallers
guiades per professionals del sector.
● Els concerts es realitzaran durant la tarda / nit de dissabte i el mati / migdia de
diumenge.
● Tot cantautor/a gaudirà d’allotjament gratuït la nit de dissabte, les dietes
pagades dels dos dies que durà el Festival així com alguns tiquets per a begudes.
● Es facilitarà una taula de merchandatge gestionada per la organització on els
artistes podran mostrar el seu material i la recaptació serà integra per a ells.
● Un únic espai del poble on es realitza el festival acollirà la zona d’escenari, barra,
food trucks, artesans, merchandatge i serveis,
● S’habilitarà un espai tancat amb clau on guardar tot el material necessari per a
les actuacions a prop de l’escenari de manera que es puguin agilitzar els canvis
d’artista i que disposin de més comoditat i tranquilitat.
● Les actuacions tindran una durada de 30 minuts, amb 15 minuts destinats al
canvi d’artistes.
● No hi haurà retribució econòmica per als participants degut a la manca d’inversió
i recursos.
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HORARIS DEL FESTIVAL
Dissabte 2 de juny de 2018
●
●
●
●

10:00h - Acollida dels participants
10:30h a 14:30h - Xerrades i tallers
14:30h a 17:00h - Dinar de germanor entre participants, organització i ponents
17:00h a 23:00h - Concerts.

Diumenge 3 de juny de 2018
● 10:30h - Esmorzar
● 12:00h a 15:30h - Concerts
● 15.30 - Dinar i comiat

COL·LABORADORS I PATROCINADORS DE LA PRIMERA EDICIÓ
Ajuntament de Penelles
Enderrock
GarGar Festival
Bionòmic.cat
Cervesa Lo Perot
Associació Cultural Galàxia
Sounder’s Lleida
Casa Guarro
FUSIC
DHL
Dolça Revolució
Sense Embuts
Catalunya Ràdio
Se7accents
Surt de Casa Ponent
Ràdio Balaguer
Balaguer tv
La Noguera tv
Associació Teatre Musical Gaudim
Queviures Felisa
Forn de Pa Vilalta
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