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ROCK BAND UAB 2010: CONCURS INTERACTIU DE ROCK
CURSOS I TALLERS ARTÍSTICS AMB CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ

De l’11 de gener al 19 de febrer

2010

CURSOS I TALLERS ARTÍSTICS 09/10

CINEMA

TEATRE

COR I ORQUESTRA

Promocionar el teu curt o pel·lícula independent
Convalidable per 1,5 crèdits de lliure elecció

Taller de disseny d’espais sonors
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció
Inscripció del 6 d’octubre de 2009 al 19 de febrer de 2010

Encara estàs a temps de formar part del Cor i l’Orquestra
de l’Aula de Música de la UAB pel segon semestre
del curs 09/10

Inscripció del 6 d’octubre al 19 de març de 2010
Mites i Cinema: representacions de l’inconscient col·lectiu
Convalidable per 2 crèdits de lliure elecció

Cor de la UAB
Direcció: Poire Vallvé
Convalidable per 3 crèdits (participació semestral)

Inscripció del 6 d’octubre al 19 de febrer de 2010
Cinema-assaig: anàlisi, crítica i producció
Inscripció del 14 de gener al 19 de febrer de 2010

Orquestra de la UAB
Direcció: Jesús Badia
Convalidable per 4 crèdits (participació semestral)

Informació i inscripcions al web de l’ETC: etc.uab.cat

L’Agenda al teu e-mail: si vols rebre mensualment l’Agenda per correu electrònic envia’ns un missatge a: cultura.enviu@uab.es

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d’Estudiants.
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
punt.serveis@uab.es
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PROGRAMACIÓ 11/01 A 19/02

DIA A DIA

NORMATIVA CONCURS
ROCK BAND UAB 2010
1. Plataforma utilitzada: el torneig utilitzarà la versió d’XBOX
360 del videojoc.

ROCK BAND UAB 2010
CONCURS DE ROCK INTERACTIU
Tenim els instruments. Tenim un Teatre amb un escenari, focus,
un so increïble, projeccions i pantalles de plasma. Què més
necessites? Una cançó! Tria’n una de les 84 disponibles i participa
amb tres amics al concurs del videojoc Rock Band. Hi ha dos
premis destinats a la banda amb més tècnica musical i a la que
presenti la millor posada en escena.
Forma una banda, assaja, actua i fica’t el públic a la butxaca!
Inscripcions on-line del 21 de desembre al 29 de gener de 2009
al web de l’Edifici d’Estudiants-ETC: http://etc.uab.cat/rockband2010
Si vols podràs assajar amb la teva banda a la Sala d’Assaig 1
(Edifici d’Estudiants-ETC) del 8 de gener al 5 de febrer, els divendres,
de 10 a 14h. Feu la vostra reserva al Punt de Serveis.
Algunes de les cançons disponibles del concurs seran:
And Justice for All · Metallica
Another One Bits The Dust · Queen
Are You Gonna Be My Girl · Jet
Are You Gonna Go My Way · Lenny Kravitz
Bang A Gong (Get it On) · T-Rex
Blitzkrieg Bop · The Ramones
Creep · Radiohead
Dani California · Red Hot Chilli Peppers
Highway to Hell · AC/DC
I Think I’m Paranoid · Garbage
In Bloom · Nirvana
Losing My Religion · REM
Monsoon · Tokyo Hotel
My Sharona · The Knacks
One Way or Another · Blondie
Paranoid · Black Sabbath
Reptilia · The Strokes
Run to the Hills · Iron Maiden
Wanted Dead or Alive · Bon Jovi
When You Were Young · The Killers
...

Gener
Dimecres 13

CINEMA

2. Inscripcions: per a participar al torneig cal inscriure’s
al web de l’ETC de 21 de desembre de 2009 al 29 de gener
de 2010.

La sombra del vampiro, d’Elias Merhige
Dins el cicle “Cinema en el cinema”
Hora: 10.30h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Centre de la Imatge

3. Participants:

Dimecres 13

· Una banda ha d’estar formada per 4 participants:
veu, guitarra, baix i bateria.
· Cada banda té un nom únic i un Líder de Banda.
· Almenys una persona de la banda ha de formar part
de la comunitat universitària de la UAB (aquesta serà,
obligatòriament, el Líder de Banda).
· En cas de baixa, es podran modificar els membres
de la banda.
· Cap dels membres de la banda no podrà jugar en d’altres.
4. Nombre de bandes: podran participar-hi un màxim de 20
bandes. Les bandes formades amb posterioritat entraran
en una llista d’espera per omplir el buit en cas que es retiri
alguna banda.
5. Borsa de músics: si vols participar i no tens un grup complert,
pots inscriure’t al taulell de contactes i completar el teu grup
o afegir-te a un d’ells.
6. Premis:
· Premi Rock Band a la millor puntuació (proporcionada
pel joc): 400 €
· Premi Kiss a la millor posada en escena (puntuada
pel jurat): 600 €
L’organització no es farà responsable dels eventuals litigis
que puguin sorgir entre els membres de la banda respecte
al repartiment del premi.
7. Jurat: la selecció dels membres del jurat es farà pública al
web de l’ETC (http://www.etc.cat) uns dies abans de la fase
de classificació que es farà el 10 de febrer.
8. Data i lloc: el torneig es dividirà en dues fases, que tindran
lloc el 10 i el 17 de febrer de 2010 al Teatre de la UAB (Edifici
d’EStudiants-ETC):
· Dimecres 10 de febrer: fase de classificació. Passaran
a la final els 6 millors grups.
· Dimecres 17 de febrer: gran final on es tindrà en compte
la puntuació i el vestuari (per separat).

CINEMA
Testigo de cargo, de Billy Wilder
Dins el cicle “Imatges del Dret al cinema”
Hora: 14h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Àrea d’Història del Dret i de les Institucions
Dijous 14, 21 i 28

PREESTRENA DE CINEMA
Títol per confirmar
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Centre de la Imatge i Cinemes Verdi
Febrer
Dijous 4, 11 i 18

PREESTRENA DE CINEMA
Títol per confirmar
Hora: 12h
Lloc: Cinema (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Centre de la Imatge i Cinemes Verdi
Dimecres 17

VIDEOJOCS
Rock Band UAB 2010
Concurs de rock interactiu
Gran final oberta al públic
Hora: 14h
Lloc: Teatre (Edifici d’Estudiants-ETC)
Ho organitza: Cultura en Viu
Divendres 19

VIDEOJOCS
Competicions amb diferents videojocs de lluita
Hora: 15h
Lloc: Sala d’Actes (Edifici d’Estudiants - ETC)
Ho organitza: Otakuab
Del 30 de novembre al 22 de gener

9. Cançons: cada banda haurà d’escollir tres cançons per
ordre de preferència d’entre la llista definida per l’organització.
L’organització comunicarà per correu electrònic la cançó
assignada a cada grup.
10. Nivell de dificultat: el nivell de dificultat l’escollirà cada
banda, tot tenint en compte que una dificultat més gran
permet aconseguir més punts. El premi a la posada en
escena no tindrà en compte el nivell de dificultat.

EXPOSICIÓ
Teoria de catàstrofes
Lloc: Sala d’Exposicions
(Edifici de la Biblioteca de Comunicació
i Hemeroteca General, Plaça Cívica)
Ho organitza: Cultura en Viu
De l’1 de febrer al 3 de març

EXPOSICIÓ
11. En cas d’empat: les bandes participaran en una ronda de
desempat en la qual hauran d’interpretar una cançó diferent
de la que ja han tocat.

Setmana Tràgica
Lloc: Vestíbul del Teatre (Edifici d’Estudiant - ETC)
Ho organitza: Cultura en Viu

12. Codi de conducta: qualsevol persona que jugui de forma
antiesportiva o que incompleixi aquesta normativa pot ser
immediatament desqualificada de la competició.
13. Acceptació de la normativa: l’organització es reserva el
dret de modificar o suspendre la competició. Els participants
accepten el contingut d’aquestes bases.
L’entrada al Cinema i al Teatre és gratuïta però està
limitada a l’aforament. Les taquilles obren mitja hora
abans de cada espectacle i una hora abans de les
Preestrenes dels dijous.
Trobareu més informació al nostre web:
etc.uab.cat

