Aquest any tu també punxes al popArb gràcies a
Playmoss!
La piscina del popArb és un dels escenaris preferits pel nostre públic. És l’espai
per relaxar-se, refer-se de la nit de divendres, i agafar forces per la de dissabte.
De la mà de Playmoss (agregador de llistes de reproducció musical) posarem
en marxa una llista col·laborativa, en què el públic del popArb, des d’ara
mateix i fins el mateix dissabte 27, podrà triar la música que sona a les
piscines. El popArb el fem entre tots, més que mai!
Si ja fa anys que al popArb tenim la sana intenció d’escoltar al nostre públic i
convertir-lo en part essencial del festival, aquest any fem un pas endavant i en
co·laboració amb Playmoss, la plataforma que ordena tota la teva música
online, convertirem part de la clàssica sessió de la piscina en col·laborativa.
El procés serà molt fàcil, des d'avui mateix tothom que tingui clar què vol
sentir durant el matí de dissabte a les Piscines d'Arbúcies, sols haurà d’accedir
al seu compte Playmoss, entrar al perfil oficial del popArb
(playmoss.com/en/poparb) i afegir el seu tema a la llista col·laborativa.
Recordeu que a Playmoss es poden afegir cançons des de moltes fonts, com
Youtube, Vimeo o Soundcloud, així que la vella excusa que no trobes el cd ja
no et serveix de res!
La Dj Barretina serà l’encarregada de dinamitzar la llista, des d’ara mateix i fins
el dia del festival, i farà de mestra de cerimònies a les Piscines. Ella farà sonar
la llista que haguem elaborat entre tots.

Dj Barretina

El seu crit de guerra és “Ballaruca Power!”, la resta us la podeu anar
imaginant…
L’Eva Noguer porta anys i panys lligada al món de la música independent, i a
banda de formar part de l’equip del popArb des dels inicis, també hi ha tocat,
com a membre de la banda Aspet Weekend (popArb 2009). S’encarrega del
management de diversos grups (Orquestra Fireluche, Línia Maginot) i punxa
sovint a clubs com el Sidecar i en festes i esdeveniments.
Volem agrair especialment a Playmoss haver fet possible aquesta acció, ja que
la opció de fer llistes col·laboratives no existia fins ara, i ha estat implementada
específicament per al popArb.

Playmoss
Segur que més d'una vegada, en una festa o a casa, has volgut posar una
cançó que has vist al Facebook o al blog de torn i, bastant frustrat, t'has
adonat que no en recordaves del nom. Trobes a faltar les recopilacions
casolanes en format cassette però no trobes un suport digne de ser l'hereu de
tal treball d'artesania emocional. Somies amb un món just en què algunes de
les teves plataformes favorites, com SoundCloud i YouTube, viuen en harmonia

i són compatibles. Odies la naturalesa efímera de la xarxa, en la qual tot
sembla tenir el seu moment de glòria per desaparèixer després en un forat
negre i sense deixar rastre.
Si en llegir aquestes línies et descobreixes assentint capcot una vegada i una
altra, aixeca la barbeta, anima’t! Perquè acabes de trobar la solució als teus
problemes. Es diu Playmoss, acaba de llançar la seva versió més completa i es
presenta com l'eina definitiva per construir llistes de música i vídeo -benvinguts
al segle XXI!- a partir de pistes de YouTube, Vimeo i SoundCloud.
Utilitzar l'eina és tan fàcil com teclejar playmoss.com a la barra d'adreces del
teu navegador i obrir-te un perfil per començar a crear les teves pròpies llistes
de reproducció. Després només les hauràs de consultar o compartir!

Més informació: poparb.cat/premsa/
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CAST

Este año tú también pinchas en el popArb gracias a
Playmoss
La piscina del popArb es uno de los escenarios preferidos de nuestro público.
Es el espacio para relajarse, rehacerse de la noche de viernes y coger fuerzas
para la del sábado. De la mano de Playmoss ( agregador de listas de
reporoducción musical) pondremos en marcha una lista colaborativa, en la que
el público del popArb desde ahora mismo y hasta el mismo sábado 27, podrá
escoger la múscia que suena en las piscinas. ¡El popArb lo hacemos entre
todos, más que nunca!
Si ya hace años que en popArb tenemos la sana intención de escuchar a
nuestro público y convertirlo en parte esencial del Festival, este año damos un
paso adelante y en colaboración con Playmoss, la plataforma que ordena toda
tu música online, convertiremos la clásica sesión de la piscina en colaborativa.
El proceso será muy fácil, desde hoy mismo cualquiera que tenga claro qué
quiere oír durante la mañana del sábado en la Piscina de Arbúcies, sólo tendrá
que entrar a su cuenta Playmoss, entrar en el perfil oficial de popArb
(playmoss.com/en/poparb) y añadir su tema en la lista colaborativa. Recordar
que en Playmoss se pueden añadir canciones de muchas fuentes, incluido
Youtube, Vimeo o Soundcloud así que la vieja excusa de que no encuentras el
cd ¡ya no te sirve de nada!
Dj Barretina será la encargada de dinamizar la lista, des de ahora mismo y
hasta el día del festival, y hará de maestra de ceremonias en las Piscinas. Ella
hará sonar la lista que hayamos elaborado entre todos.

Dj Barretina

Su grito de guerra es “Ballaruca Power!”, el resto os lo podéis ir imaginando …
Eva Noguer lleva años ligada al mundo de la música independiente, y a a
banda de formar parte del equipo del popArb des de los inicios, también ha
tocado como mimebro de la banda Aspet Weekend (popArb 2009). Se
encarga del mantenimiento de varios grupos (Orquestra Fireluche, Línia
Maginot) y pincha a menudo en clubs como el Sidecar y en fiestas y eventos.
Queremos agradecer especialmente a Playmoss el haber hecho posible esta
acción, pues la opción de hacer listas colaborativas no existía hasta ahora y ha
sido implementada específicamente para popArb.

Playmoss
Seguro que más de una vez has querido poner un tema que has visto
posteado en Facebook o en el blog de turno en una fiesta y, bastante
frustrado, te has dado cuenta de que no te acordabas del nombre. Echas de
menos las recopilaciones caseras en formato cassette pero no encuentras un
soporte digno de ser el heredero de tal trabajo de artesanía emocional. Sueñas
con un mundo justo en el que algunas de tus plataformas favoritas, como
SoundCloud y YouTube, viven en armonía y son compatibles. Odias la

naturaleza efímera de la red, en la que todo parece tener su momento de
gloria para desaparecer luego en un agujero negro sin dejar rastro.
Si al leer estas líneas te descubres asintiendo cabizbajo una y otra vez, levanta
la barbilla, exultante, porque acabas de encontrar la solución a tus problemas.
Se llama Playmoss, acaba de lanzar su versión más completa y se presenta
como la herramienta definitiva para construir listas de música y vídeo –
bienvenido al siglo XXI– a partir de tracks de YouTube, Vimeo y SoundCloud.
Usar la herramienta es tan fácil como teclear playmoss.com en la barra de
direcciones de tu navegador y abrirte un perfil para empezar a crear tus
propias listas de reproducción. ¡Después solamente las tendrás que consultar o
compartir!
Más información: poparb.cat/premsa/
En Silencio // 93 280 97 89
info@ensilencio.com

Equip i col·laboradors

Organitza: Cultura Dispersa amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Arbúcies
Amb el suport institucional de: Generalitat de Catalunya (ICEC) i Diputació de
Girona
Patrocinador principal: Estrella Damm

Coordinació: Anna Cerdà
Programació: Anna Cerdà i Marc Lloret
Premsa i promoció: En Silencio
Producció tècnica: Marc Abad
Disseny i muntatge d'espais: Taller de Ideas
Imatge popArb 2015: Marc Pallarès
Adaptacions gràfiques: Mireia C. Callís
Disseny i comunicació web i multimèdia: Laia Jutglà
Accions especials a les xarxes: Pilar Junyent
Ajudant de producció: Clara Sendra

Mitjà oficial: TimeOut
Col·laboradors: Logística de Guerrilla, EasyMojito, Cupatges
Col·laboradors tecnològics: Cdmon, Playmoss
Membre d'A-petit

Informació pràctica
popArb 2015
26 i 27 de juny 2015
Arbúcies
www.poparb.cat

Venda d'entrades
-‐ Abonament dos dies:
**Preu fins el 22/4/15 a les 13h**
44€ (36,36€+21%IVA) + 2€ de despeses de gestió
Canal: només a entrades.timeout.cat
Als altres Canals i al canal Timeut preu a partir del 20/4/15 a les 13h:
46€ (38,02€+21%IVA) + 2€ de despeses de gestió.
Canals: www.poparb.cat / codetickets.com
-‐ Entrades pel pròleg al popArb15 al Castell de Montsoriu, 13 de juny
A la venda a www.poparb.cat a partir del **dimarts 21/4/14 a les 15h**
15€ (inclou la visita guiada al Castell i els concerts de Balago i Esperit!)
**Descompte especial per a qui hagi comprat l’abonament del popArb15 fins
el 20/4/15 a les 13h i informació en punts d’Arbúcies i La Garriga

Com arribar-hi?
poparb.cat/el-poparb/com-arribar-hi/
Cotxe
Des de Girona/Barcelona: Autopista del Mediterrani/AP-7/E-15 [sortida 10]›
BV-5122/BV-5123 [direcció Hostalric/Blanes]›C-35›GI-553›GI-552›Arbúcies
Des de Vic- C-25 › GI-550 › Arbúcies
+ informació a gencat.cat/mobilitat
Tren
Estacions més properes: St.Celoni, Hostalric i Riells
Enllaç a St.Celoni amb Autobús de la Hispano Hilarienca.
gencat.cat/rodalies
Autobús
Hispano Hilarienca 972 245 012. Consulta hispanohilarienca.com per obtenir
informació de totes les línies i de possibles incidències.
**Properament: reforç d’autobusos entre Arbúcies i Sant Hilari Sacalm, amb
parada al camping La Sureda.
Taxis
972 86 07 05 // 639 81 81 40 (taxis Llorà)
972 86 00 14 // 608 44 07 22 (taxis Pla)
972 86 12 92 // 630 98 10 90 (taxis Xavi Cuminal)
Minibusos:
607 646 963 // 637 753 438 (Catalonia Transfer)

Allotjament
poparb.cat/el-poparb/on-dormir/

Contacte
poparb.cat/contact

