NOTA DE PREMSA

El dissabte 7 de novembre es celebrarà la 4a. edició de Lluèrnia, festival del foc i de
la llum a Olot.
intercambio
Festa popular.
Des de l'organització del festival volem fer una crida pública a la participació, de les més diverses
maneres, per tal de convertir aquest esdeveniment en una autèntica festa popular a l'entorn del
foc i de la llum.
Participació artística
El dia 30 de juny es tanca la convocatòria oberta de presentació de projectes d'instal·lació. La
recepció de propostes porta un bon ritme, però esperarem al tancament del termini per fer la tria
de les 20 que incorporarem al programa d'aquest any.
S'han fet encàrrecs artístics concrets: Quim Domene / Norbe Fernàndez, Franc Aleu, Dolors
Puigdemont, … i es compta amb la participació dels equipaments culturals municipals:
Biblioteca, Museus d'Olot, Teatre Principal. A més, comptarem també amb un nou hortolà que
conrearà l'hort de la llum al Torín i que presentarem més endavant.
Es vehicularà la participació de les entitats ciutadanes que vulguin col·laborar: AOAPIX, Esbart
d'Olot, Consorci de Benestar i Família, Club de Patinatge, Escoles Bressol, …
Com cada any es proposarà una acció conjunta de les escoles d'infantil i primària.
Participació de l'EASD d'Olot, EINA, els Instituts d'Olot, Robolot, …
Participació com a voluntari/a
De nou necessitarem la mobilització de voluntaris que ens ajudin en la producció del festival,
abans, durant i després del dissabte 7. Passades les Festes del Tura obrirem la convocatòria de
voluntaris que ens agradaria doblar sobre l'any passat.
Participació ciutadana
Qualsevol iniciativa decorant amb llums els aparadors de les botigues serà molt ben rebuda.

Novetats 2015

La Fumarola
En ocasió de celebrar-se l'Any Internacional de la Llum promogut per la UNESCO el festival
s'allargarà a tota la setmana, des de dilluns 2 de novembre fins diumenge 8, amb la
programació de diversos actes. La setmana portarà el nom de “Fumarola” que és la manifestació
geològica que emet un volcà abans de la seva erupció.
A més de conferències, cursos, tallers, visites guiades i espectacles, durant la Fumarola ja es
podran veure algunes de les instal·lacions de més gran format, algunes projeccions i altres
propostes espectaculars, que formaran part de Lluèrnia 2015.
Per la Fumarola comptem amb la col·laboració de l'Observatori del Paisatge, del Màster en
Lighting Design de la UPF, a més del propi IYL 2015.
Estigueu atents a la pàgina web per tal de conèixer el programa concret que es tancarà just a
finals d'estiu.

Col·laboracions externes
Lluèrnia ha establert col·laboracions amb diverses entitats que permetran complementar el festival
i projectar-lo més enllà de la nostra ciutat.
El programa TRANSEFÍMERS, coordinat i finançat per Transversal, xarxa d'activitats culturals,
promou l'intercanvi d'artistes entre diverses ciutats d'aquesta xarxa. Així doncs en aquesta edició
acollirem l'obra de Pau Farell, procedent de la MAU (Mostra d'Art Urbà) de Granollers i el col·lectiu
Ambient Zero, que l'any passat va participar a Lluèrnia amb la instal·lació “Cromoteràpia”,
presentarà una creació site-específic en el festival A cel Obert de Tortosa.
Lluèrnia participarà com a Associate Partner en el projecte FLÂNEUR, new urban narratives, que
compta amb el finançament del programa Creative Europe de la Unió Europea i que sota el
lideratge de l'associació portuguesa Procur.arte de Lisboa, engloba 12 socis de 10 països
europeus. En concret, Flâneur programarà durant aquest any un taller de fotografia dirigit per
professionals de nivell internacional i una trobada dels directors artístics dels festivals adherits.
Amb la producció fotogràfica del taller es podrà veure una gran exposició / instal·lació en l'edició
de Lluèrnia 2016.
El Centre d'Art Santa Mònica de Barcelona, del 3 d'octubre de 2015 al 10 de gener de 2016,
acollirà l'exposició “Figures del desdoblament” sobre els titelles i el teatre d'objectes coordinada
pel Festival IF i Toni Rumbau de l'Institut del Teatre en la qual ,previsiblement en l'apartat dedicat
al teatre d'ombres i la il·luminació, es podrà veure una mostra de les instal·lacions de Lluèrnia.

Imatge gràfica
De nou, en Manel Quintana és l'autor del logo que manté, com cada any, el color groc corporatiu i
la tipografia però renova la imatge central, aquest cop un volcà buscant l'arrel del festival amb el
nostre entorn natural.
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Canvis en l'organigrama de gestió.
Tot i que ja s'han produït fa uns mesos, han canviat algunes funcions de l'equip de gestió de
Lluèrnia, que no hem fet públics fins avui.
En Xevi Bayona Camó, és ara el nou Director Artístic de Lluèrnia
En Pep Fargas, es cuida de la gerència del festival.
La Lola Solanilla, la Coordinadora de Projectes.
L'Edu Martín Badia, és el Director Tècnic.
En Jaume Tané, els patrocinis i les relacions amb empreses.
L'Anna Juàrez, les relacions amb les escoles.
La Neus Serrat les relacions amb les entitats.
En Quel Roca, la coordinació de voluntaris.

