
Batut Electrònic!
Un passeig audiovisual per la cultura catalana o l’ esport

http  ://  www  .  facebook  .  com  /  batutelectronic  
batut  .  electronic  @  gmail  .  com  

Descripció

Batut Electrònic és un espectacle que combina fragments de cançons, missatges de veu,
imatges i vídeos en una mena de collage audiovisual. Un filejockey (un discjòquei que
reprodueix fitxers “files” digitals en comptes de discs) i un videojockey són els
responsables d'anar creant el flux audiovisual que va recordant moments, artistes i fets de
la cultura popular catalana o l’esport.

L'espectacle es basa en la tècnica del mashup, que consisteix en solapar dos o més
cançons per produïr un nou tema, normalment utilitzant la base rítmica d'una cançó i les
veus o la melodia principal d'un altre. Per la part visual, el mashup es realitza amb videos,
imatges i efectes relacionats amb la cançó o so, ja sigui pel contingut directe o bé per fets,
personatges o memòries associades a aquest contingut.

Video  -  resum     de     l  '  actuació     a     la     Fira     de     Calella     i     l  '  Alt     Maresme  ,   al     setembre     de   2010:  
http  ://  vimeo  .  com  /15528754  



El     Batut     Electrònic     a     les     fires     i     festes     populars  

L'espectacle està dissenyat per realitzar-se a fires i festes populars arreu de Catalunya. Hi
ha una part dels continguts audiovisuals que es pod en adaptar a cada indret on es
realitza  i fan que el públic s'identifiqui amb allò que veu i escolta. 

Per altra banda, el Batut Electrònic està preparat per comptar amb la participació
ciutadana.  Abans de l'espectacle, qualsevol pot enviar el seu material audiovisual
mitjançant la web 2.0 per fer-lo aparèixer al Batut Electrònic. Durant l'espectacle, hi ha un
concurs per encertar el màxim de cançons, sons i im atges possibles  amb la
possibilitat d'oferir un premi final. 

Normalment, l'horari de l'espectacle és al vespre, per qüestions de llum ambiental per la
projecció i perquè serveix com a espectacle final de les activitats de tarda d'una fira, o bé
com a inici de les activitats o concerts nocturns.

D'aquesta forma, el Batut Electrònic es converteix en una activitat lúdico-festiva per
tota la familia .

Objectius

El Batut Electrònic té uns objectius molt clars:

● Realitzar una activitat d'oci i lleure per tota la familia dintre d'una fira o festa popular.
● Promoure la participació ciutadana i la relació amb les noves tecnologies 2.0 apropant el
món digital a totes les generacions.
● Promoure la cultura i diversitat catalana, i l’esport mitjançant el llenguatge audiovisual.

Modalitats

El Batut Electrònic es pot presentar en dos modalitats de continguts:

• Cultura Catalana : Es recorden moments històrics, artistes i fets de la cultura catalana,
tant musicals com visuals.

• Esports : Es mostren esports poc coneguts i es relacionen amb música o sons
d'influència esportiva.



Rider   (  requeriments     tècnics  )  

El Batut Electrònic és un espectacle bastant senzill de produir. 
L'equip està format per dues persones.
La sessió dura uns 30-45 minuts.

El rider tècnic consisteix en:
● Una taula 200x70cm aproximadament, el més alta possible: 85-100cm
● Àudio: La sortida que donem és RCA
● Àudio: Monitoratge d'escenari amb micròfon
● Vídeo: Projecció amb entrada HDMI (amb un cable de 10 - 15 metres)
● Vídeo: Si no hi ha visió directe entre la taula i la pantalla, caldria un duplicador HDMI
actiu (amb 2 cables HDMI).

Les necessitats de producció del concurs són:
● Comunicació prèvia al possible públic sobre el concurs i l'espectacle.
● Fotocòpies DINA4 d'una fitxa per omplir el concurs, depenent de l'aforament previst.
● Bolígrafs, llapissos, etc per donar o deixar al públic per omplir les fitxes.
● Persona que s'encarregui d'entregar i recollir les fitxes.



Contacte

Vols el Batut Electrònic a la teva fira o festa pop ular?
Contacta amb nosaltres, ajustem el pressupost a les necessitats de cada espai.

Email: batut  .  electronic  @  gmail  .  com  
Pàgina web: http://www.facebook.com/batutelectronic

Responsables:
● Christian Negre: idea original i filejockey, 

http  ://  www  .  applejux  .  org  , applejux  @  gmail  .  com  , 697669009
● David Domingo: videojockey 

http  ://  www  .  daviddomingo  .  org  , david  @  daviddomingo  .  org  , 616304333


