
                                                  

Gazterock 2017

Esta colonia está pensada preferiblemente para xente á que lle guste a música e que teña
inquietudes musicais, de produción musical (son, vídeo e iluminación), formación musical, que
saiba tocar algún instrumento ou cante, que toque nalgún grupo de música ou para quen lle
gustaría formar un. 
É unha actividade de rock para xente que viva a música; se é a túa paixón, xa sabes que facer…
Trae o teu instrumento!!!

Instalación e entorno
O  aloxamento  e  a  manutención  serán  no  albergue  catedral  de  Vitoria-Gasteiz
(http://www.alberguecatedral.com/) mentres que a gran parte das actividades e obradoiros
faranse na sala de concertos Hell Dorado.
http://www.helldorado.net/

Descrición da actividade
É unha colonia que xira arredor da música rock. Vitoria-Gasteiz é unha cidade que sempre tivo
cultura  musical  e  cuxa  presencia  e  imaxe de  cidade rock  a  nivel  estatal  e  internacional  é
importante  polo  xurdimento  de  bandas  locais  e  de  festivais  musicais  importantes.  Nesta
colonia participarán rapaces e rapazas de Madrid,  Galicia, Gipuzkoa, Melilla e Álava aos que
lles apeteza coñecer os segredos do arte sonoro.

As actividades estarán compostas por variados obradoiros: Haberá unha contextualización da
historia deste movemento na que se falará dos distintos estilos, do contexto social e relación
con outros movementos sociais. Haberá obradoiros de luminotecnia, de produción musical, de
son,  de expresión artística e interpretación (gravarase un corto) de fotografía dixital, de vídeo-
clips,  de baile lindy-hop, combos e ensaios, concertos…etc. Tamén se fará unha excursión á
costa.

Equipo persoal
Documentación
- DNI
- Tarxeta sanitaria

Roupa
-Calzado adecuado, cómodo (zapatillas de deporte) e de recambio.
- Roupa cómoda e vella (que se poida ensuciar), vaqueiros, chándal, camisetas, 
Pantalóns cortos e largos, sudadeiras, xerseis, algo de roupa de abrigo e para a 
chuvia. Todos os accesorios rock que queiran levar.

http://www.alberguecatedral.com/
http://www.helldorado.net/


- Bañador, toalla (de piscina ou praia), crema solar, chanclas.
- Toallas de baño, mudas, roupa para durmir e útiles de aseo persoal

Equipo
- Importante que leven os Instrumentos que saiban tocar
- Cámara de fotos (se se dispón dela)
- Mochila pequena para excursións
- Lanterna

Outros
- Medicamentos específicos (en caso de tratamento médico)


