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2009
festival multidisciplinar

Alternatilla no és un festival corrent, que centri el seu objectiu en una sola
disciplina. Alternatilla és un festival multiartístic. Si en el 2008 dedicàvem la
programació a la celebració del talent femení, enguany cedim el
protagonisme a LA LLUM, concepte sobre el qual han treballat alguns dels
artistes a l’hora de presentar-nos les seves propostes per al festival.

Xiloneón, una creació d’Olaf Ladousse, és un neó instal·lat en el centre
d’exposicions, que estarà il·luminat durant els dos mesos que dura el festival
i es converteix en el focus d’Alternatilla, el far que ens guiarà amb la seva
llum fins a l’epicentre del festival.
En l’edició d’enguany, el festival actua com un prisma que atrapa la llum, la
converteix en protagonista i la descompon en un arc de Sant Martí de
propostes: art, teatre, fotografia, cine, música, poesia, aforismes, tallers,
conferències, ...

Amb esperit interdisciplinari, i ja consolidats en la programació cultural
mallorquina, continuam ampliant horitzons i desafiaments. Alternatilla ofereix
enguany una programació completa i variada, dirigida a tothom. En especial,
al públic més inquiet i inconformista, aquell que es deixa sorprendre i no
perd mai la curiositat. El festival obre a més un espai de participació en què
es pot conversar, debatre, reflexionar i, sobretot, es pot gaudir.

A Alternatilla hi ha quasi de tot: és un festival cultural obert a la diversitat de
formes d’expressió artística, que es consolida com a mostrador de la cultura
en distintes disciplines.

Benvinguts a una nova edició d’Alternatilla.
Que es faci la llum.
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Espais Alternatilla 2009 :

- Espai Ramon Llull, Palma
- Teatre Xesc Forteza, Palma
- Teatre Principal, Palma
- Papayo club, Palma
- Galería Fran Reus, Palma
- Estació Intermodal, Palma
- Carrers de Palma
- Teatre Lloseta
- Auditori d’Alcúdia
- Auditori de Porreres
- Esglèsia i Claustre de Sant Domingo, Pollença
- Gallery Club, Son Caliu, Palmanova
- Teatre de Santanyí
- Teatre d’Artà
- Museu d’aforismes, Consell
- Teatre de Andratx
- Auditori de Peguera

Programa Alternatilla 2009 :

EXPOSICIONS :

- BALDO, gravats
- LE DERNIER CRI, serigrafies
- DANIEL JOHSTON, dibuixos
- 13 ZOOTROPOS (diversos artistes)
- ANTONI ALOY i JERONI TRUYOLS, videografies
- TAV FALCO, fotografies
- STANLEY GREENE, fotografies

ART AL CARRER :

- colectiu El Cartel
- 3TTman (Louis Lambert)

TALLERS i CONFERÈNCIES :

- taller de pintura i construccions, per a nins, dirigit per CESAR
FERNANDEZ ARIAS

- conferenci i  taller de AFORISMES, amb JOAN GUASP i MELCIOR
COMES

- taller d’electrònica i construcció de theremins, dirigit per ANDY BOLUS
- taller de improvisació musical, dirigit per ROB MAZUREK
- conferenci, guió teatral, amb JOSEP MARIA BENET i JORNET
- conferenci: fotografia i la interrelació entre els mons de la fotografia i

la música
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TEATRE / ART ESCÈNIC :

- L’HABITACIÓN DEL NEN de Josep M. Benet i Jornet
- ESCENAS DE TERROR de Edgar Alan Poe (200 aniversari del autor)
- CUTTLAS, Anatomía de un Pistoler, teatre visual basat en el famos

personatge de Calpurnio.
- EL MOIX AM BOTES, teatre musical familiar
- Alan Francis & Anthony King, nit de comèdia anglesa

POESIA i POESIA AMB MúSICA :

- JOAN MIQUEL OLIVER
- GUILLEM d’EFAK sentit per JOAN MARTORELL
- PABLO COBOLLO

AUDIOVISUAL / CINEMA / PROYECCIONS :

- selecció de la filmografía de TAV FALCO
- cinema documental biogràfic “The Devil & Daniel Johnston”
- proyeccions i música “RUIDO BAJITO” amb VICTOR COYOTE
- video proyeccions amb música en directe : ERRORvideo

MÚSICA / CONCERTS :

- ELLOS + NIT GLOW
- ROGER MAS
- EXTRAPERLO
- VICTOR COYOTE
- L’EQUILIBRISTE + PLATOVACIO + SWEATER
- LIDIA DAMUNT
- TIU
- CLEM SNIDE + WILL JOHNSON
- THE WAVE PICTURES
- DEVOTCHKA
- LOS PUNSETES
- THOSE DANCING DAYS
- JOAN MIQUEL OLIVER
- TAV FALCO & PANTHERBURNS + GREGOIRE4
- FAMELIARS + POAL
- JAY JAY JOHANSON
- ERRORvideo (CALPURNIO) + GINFERNO + evil moisture
- RETRIBUTION GOSPEL CHOIR + LA JR
- ROB MAZUREK + COHETE
- BRODSKY QUARTET
- REIGNING SOUND + BLUTT
- SHEARWATER + AIR CASTLES


