Festival New New! 2006 a workshopy.

Druhý ročník festivalu neobvyklé hudby a filmu New New! 2006 letos nabídne kromě dvou filmových a tří hudebních dní ještě jeden bonus navíc. Budou jím workshopy a přednášky zabývající se tématy úzce souvisejícími s festivalovým zaměřením. V rámci hudebního dne Neu Neu! (16/11) to budou od 19-ti do 20-ti hodin němečtí umělci Rechenzentrum. V pátek (17/11) nás budou mezi 15. a 18. hodinou učit dovednostem vjingu VJ Kolouch a Věra Lukášová. V sobotu (18/11) bude mezi 14. a 18. hodinou učit zájemce o práci s  hudebním softwarem Ableton Live Jiří Bílek, mnohým známější pod přezdívkou Jergen z elektronické kapely Southeast. Všechny tři workshopy proběhnou v prostorách klubu Fléda na Štefánikově ulici č. p. 24. Důležitou informací pro zájemce určitě bude, že účast na workshopech je zdarma, nutná je pouze registrace, z důvodu přehledu o počtu účastníků, na @newnew.cz" info@newnew.cz.

16/11, 19:00-20:00: Rechenzentrum
Německé trio Rechenzentrum vydává hudbu na renomované značce Kitty-Yo. Rechenzentrum tvoří Christian Conrad (hudba), Marc Weiser (hudba) a Lillevan (film/video). Původně se věnovali audiovizuálnímu umění a až později sami sebe definovali jako kapelu. Videotvorba ovšem i nadále zůstala plnohodnotnou součástí jejich produkce. „Používáme video jako další nástroj, naše hudba je velmi vizuální. Animace, quicktime movies a DVD jsou integrovanou součástí naší tvorby, ne jen jakýsi bonus.“ O Rechenzentrum projevil zájem i John Peel, čehož důkazem se stalo album The John Peel Sessions, které vyšlo v roce 2001. V přednášce trio ozřejmí mnohé ze svých tvůrčích postupů a dozvíme se také něco o současné německé elektronické scéně. Kapela se těší na dotazy z publika a doufá, že se přednáška rozvine v plodnou diskuzi. [http://www.rechenzentrum.org]

17/11, 15:00-17:30: Vjing? Dejme tomu
Neformální setkání, jehož předmětem bude práce s pohyblivým, v reálném čase editovatelným a komponovatelným obrazem. Po ukázkách z prací lidí, kteří ve správné době obsadili hraniční oblasti nikoho a zavedené, rutinní postupy vizualizace uvedli do zajímavých střetnutí, se podstatnější část přednášky odehraje v režii VJ Koloucha, který svými poetickými sety na festivalu New New! 2006 doprovodí například projekty Ježíš táhne na Berlín, Miss Hawaii, Machine Funck či Cooler. Kolouch nám neopakovatelným způsobem odprezentuje vlastní produkci a prakticky ukáže jeden z nejrozšířenějších přístupů k živé manipulaci s animovaným obrazem. [http://carpetscurtains.fiume.cz" http://carpetscurtains.fiume.cz, http://anymade.fiume.cz]

18/11, 14:00-18:00: Ableton Live
Máte vlastní kapelu a chtěli byste si všechny živé nástroje nahrát do počítače? Všechny najednou, každý v jednom kanálu, to vše pak znova pustit a pracovat s jednotlivými nástroji? Jste DJ a rád byste obohatil svůj set? Chcete hrát živě své věci a moci je na pódiu jednoduše upravovat? Potom by vás mohla zajímat software německé firmy Ableton, malou revoluci v pojetí komponování hudby, Ableton Live. Svojí variabilitou, kompaktností a možnostmi zcela intuitivního ovládání Ableton ukazuje cestu, kterou by se mohl svět hudebního softwaru ubírat. Workshop povede Jergen, člen projektu Southeast. [http://www.southeast.cz/" http://www.southeast.cz]




