International Bagpipe Conference 2018
Termini de presentació de treballs
La quarta edició de la Conferència Internacional de Cornamuses (International Bagpipe
Conference, IBO) tendrà lloc a Mallorca del 9 a l’11 de març de 2018.
L’Organització Internacional de Cornamuses (International Bagpipe Organisation), primera
plataforma internacional per a l’estudi de les cornamuses, us convida a participar en la Quarta
Conferència Internacional de Cornamuses per celebrar el Dia Internacional de la Cornamusa
2018, una mostra de la diversitat de les cornamuses del món i de les seves tradicions.
La Conferència tindrà lloc a l’Arxiu del Regne de Mallorca, a Palma, Mallorca, el dissabte 10
de març de 2018. Seran benvingudes totes les presentacions que tractin directament de
cornamuses. Enguany, la Conferència tendrà lloc a Espanya i, a més de l’anglès, els idiomes
oficials inclouran el castellà i el català. La convocatòria estarà oberta fins al 15 d’octubre del
2017.
La Conferència durarà tres dies i s’iniciarà amb un concert d’inauguració el divendres 9 de març
i conclourà amb el diumenge 11 de març a la tarda. La Conferència pròpiament dita serà el
dissabte 10 de març.
Les conferències de l’IBO donen a les persones interessades en l’estudi de les cornamuses,
incloent-hi etnomusicòlegs, musicòlegs, músics, lutiers, compositors, ballarins i aficionats,
l’oportunitat de reunir-se. Aquest esdeveniment ofereix moments i espais en els quals és
possible parlar de diverses qüestions relacionades amb les cornamuses d’ahir, avui i demà.
Els tres dies estaran oberts al públic i a les persones interessades. La informació sobre la
inscripció estarà disponible al web.
Idiomes oficials
Habitualment en anglès, aquesta Conferència està oberta a presentacions en castellà i en català.
Totes les presentacions que tractin directament de cornamuses són benvingudes. Els temes
d’interès inclouen:
• Organologia / Classificació
• Mètodes de tocar / Ornamentació
• Antropologia social i/o cultural
• Recerca històrica / Iconografia / Història recent
• Fabricació de cornamuses
• Arxius / Enregistraments / Col·leccions

Altres temes relacionats amb el món de les cornamuses són igualment d’interès.
Els participants interessats han de lliurar un títol, un resum d’un màxim de 250 paraules, una
afiliació institucional o professional i una adreça de correu abans del 15 d’octubre de 2017 a
l’adreça electrònica següent: internationalbagpipeorg@gmail.com.
A causa del gran volum de proposicions rebudes en anys passats, els resums de persones que
participen per primera vegada en la Conferència o que no hi van participar el 2016 tendran
prioritat. D’aquesta manera es pot afavorir una representació més àmplia de presentadors. No
obstant això, animem a tothom a assistir a la Conferència, independentment de si són
presentadors o no ho són.
Les persones amb resums acceptats rebran una notificació el 15 de novembre de 2017.
Hi haurà un nombre limitat de beques per a despeses de presentadors internacionals. Trobareu
més informació al web en els propers dies.
Independentment que presentin ponències o no en presentin, volem convidar tota persona
interessada a assistir a la Conferència i a intercanviar coneixements amb els participants
internacionals.
S’organitzarà un esdeveniment social dissabte vespre en un local al centre de Palma on es podrà
tocar música de manera informal.
Divendres 9 de març de 2018
La Conferència s’inaugurarà amb un concert amb grups locals, nacionals i internacionals al
Teatre Xesc Forteza, al barri antic de Palma.
Diumenge 11 de març de 2018
Es farà una reunió pública del nou comitè de l’Organització Internacional de Cornamuses a
l’Arxiu del Regne de Mallorca, al matí.
Després, s’organitzarà un esdeveniment amb els Xeremiers de Sóller i els Xeremiers des Puig
de sa Font, dues agrupacions de xeremies de Mallorca, que inclourà trens històrics i fàbriques
d’oli... Podreu trobar més informació al web.
Per a més informació o detalls sobre les conferències passades, no dubteu a visitar el web
www.internationalbagpipeorganisation.com.

