
CATALÀ __________________________________________________________________________________

Col·lectiu de videojockeys Barceloní sorgit de la unió de Proletari Arts i Videocratz.

La nostra activitat comença de manera individual cap al 2003, per a posteriorment formar equip amb el col·lectiu La Màquina de Turing 
en els seus directes musicals.

De la unió de Proletari Cratz, La Màquina de Turing i Pa||se vj, sorgeix el col·lectiu L'antishow dels Hellen Keller's, amb el que explorem 
noves relacions entre audio, video i elements escènics.

Estem fortamet vinculats amb l'associació cultural Telenoika (pioners del Veejing a Barcelona) fins al punt de formar part de la seva 
comunitat audiovisual, on hem participat en diverses de les seves activitats artístiques (VAX12, OrquestrAV, Atacs audiovisuals, 
Maçart06...).

Des del 2003 hem realitzat una llarga llista d'actuacions tant a l'escena underground (cases okupades, festes privades, festivals 
contraculturals...) com en alguns dels events més avantguardistes de l'escena audiovisual internacional (Sónar Barcelona, Primavera 
Sound Barcelona, VAD Girona, REC Madrid, LPM Roma, Electromind Montpeller...).

Sessions en les que l'interés per la crítica, el missatge, l'humor, la poesía, la sincronía, el cinema, l'animació tradicional i la realitat que 
ens envolta es mesclen a un ritme desenfrenat.

CASTELLANO_______________________________________________________________________________

Colectivo barcelonés de videojockeys surgido de la unión de Proletari Arts y Videocratz.

Nuestra actividad comienza de manera individual hacia el 2003, para posterirmente formar equipo con el colectivo La Màquina de 
Turing, en sus directos musicales.

De la unión de Proletari Cratz, La Màquina de Turing y Pa||se vj, surge el col·lectivo L'antishow dels Hellen Keller's, con el que explora-
mos nuevas relaciones entre audio, video y elementos escénicos.

Estamos estrechamente vinculados con la asociación cultural Telenoika (pioneros del Veejing en Barcelona) hasta el punto de formar 
parte de su comunidad audiovisual, donde hemos participado en varias de las actividades artísticas de la misma (VAX12, OrquestrAV, 
Ataques audiovisuales, Maçart06...).

Desde 2003 hemos realizado una larga lista de actuaciones; tanto en la escena underground (casas okupadas, fiestas privadas, 
festivales contraculturales...) como en algunos de los eventos más vanguardistas de la escena audiovisual internacional (sónar Barce-
lona, Primavera Sound Barcelona,  VAD Girona, REC Madrid, LPM Roma, Electromind Montpeller...).

Sesiones donde el interés por la crítica, el mensaje, el humor, la poesia, la sincronía, el cine, la animación tradicional y la "realidad" que 
nos rodea se mezclan a un ritmo desenfrenado.

ENGLISH___________________________________________________________________________________

Barcelona based vj's collective born from the union of Proletari Arts & Videocratz.

Our activity starts in an individual way around 2003, and lately we start collaborating as a team with La Màquina de Turing" in their 
musical performances.
 
From the union of Proletari Cratz, la máquina de turing and Pa||se vj, is born the "l'antishow dels Hellen Keller's" collective, in which we 
explore new relationships between audio, video and scenical elements.

We are strongly linked with the cultural association "Telenoika" (pioneers of vjing in Barcelona), being a part of its audiovisual commu-
nity, with whom we participated in lots of artistical activities (VAX12, OrquestrAV, audiovisual attacks, Maçart06...).

Since 2003 we've been performing in a long list of events; As well as in the underground scene (squatts, private partys, countercultural 
festivals...) as in some of the avantgardest events in the audiovisual international scene (sónar Barcelona, Primavera Sound Barcelona,  
VAD Girona, REC Madrid, LPM Roma, Electromind Montpeller...).

A live session that shows our interests for critics, message, humor, poetry, syncrony, cinema, handmade animation and "reality" 
surrounding us mixed in a trepidant rhythm.

PROLETARI CRATZ
MIKI | 654 731 568 | OMAR | 675 343 875  
www.proletaricratz.tk | proletaricratz@gmail.com | Av. Gaudí 60, 4t 2a, 08025 Barcelona.



DIRECTES / DIRECTOS / LIVES_______________________________________________________________

2007 Directe audiovisual amb Telenoika a la presentació de la nova mescladora de video VIXID, a la sala Le Rachdingue, Girona

2007 L’antishow dels Hellen Keller’s al festival REC, Madrid.

2007 L’antishow dels Hellen Keller’s al festival REC, Tarragona.

2007 Sessió coma vjs de Telenoika al festival Electromind, Montpeller.

2007 Directe audiovisual amb La Màquina de Turing a  la sala Le Rachdingue, Girona.

2007 Sessió de visuals amb Telenoika al 6è aniversari d’Indymedia a Can Cadena, Esplugues de Llobregat.

2007 Participació com a vjs amb Telenoika al 6è aniversari d’Indymedia Barcelona

2006 L’antishow dels Hellen Keller’s al festival LPM (Live Performers Meeting), Roma.

2006 L’antishow dels Hellen Keller’s al festival VAD, Girona.

2006 Col·laboració amb Telenoika en el muntatge de la HaimAV dins el festival Maçart06 de Maçanet dfe Cabrenys, Girona.

2006 Directe audiovisual amb La Màquina de Turing a la sala Apolo 2, Barcelona.

2006 L’antishow dels Hellen Keller’s al festival Enzzimi, Roma.

2006 L’antishow dels Hellen Keller’s al festival festival Strobe, Amposta, Tarragona.

2006 L’antishow dels Hellen Keller’s al festival festival La Terrasseta, Tàrrega, Lleida.

2006 Directe audiovisual amb La Màquina de Turing al Sónar 06, Barcelona.

2006 Directe com a vjs amb Telenoika al Primavera Sound, Barcelona.

2006  Directe com a vjs en una  festa del segell alemany Tresor, Sabadell, Barrcelona.

2005 - 2007  Diversos directes com a vjs a la sala The Loft , Barcelona.

2005 - 2006  Directe com a vjs al festival de Música al carrer de Vilaseca, Tarragona.

2005 Concert audiovisual amb La Màquina de Turing com a teloners de Karl Bartos, fundador i membre de Krafwerk a Valencia. 

2005  Actuació a la sala The Loft, dins del VAX12/11, amb el colectiu Telenoika.

2005  Col·laboració com a técnic i videojokey al festival Art-e, Tarragona. 

2005 Organització de l’event audiovisual VAX12/4 amb el col·lectiu Telenoika a la facultat de Belles Arts de Barcelona. 

2005  Directe com a videojockey a les festas Sony MP3 de Flaix Fm a Begur, Girona.

2005 concierto audiovisual con La Màquina de Turing en el Foc’in Festival en Valencia.

2004 - 2007 Sessions visuals al festival Art-e, Tarragona.

2004 Col·laboració en el desenvolupament i montatge tècnic de la video-instal·lació interactiva “Panoptik” junt amb el col·lectiu  
 Burö Veritas per a la marca de tabac Kane, a la clausura del festival internacional de revistes de tendències CMYK,  
 Barcelona.

2004  Com a vjs dins el festival FBA (Festival de Belles Arts) a la facultat de Belles Arts, Barcelona.

2003 - 2007 Directes com a vjs en diversos clubs underground de la geografía Catalana.

2003  Col·laboració com a técnics i vjs a la carpa Interferencias del festival de música electrònica Moncofa Beat, Castelló.  

2003 - 2007 Diversos directes com a vjs en concerts de La Màquina de Turing arreu de la Península.  



CATXET / CACHÉ ____________________________________________________________________________

Els gastos bàsics com dormir, desplaçaments i dietes NO estan inclosos.

Set bàsic: 

2 ordinadors 

1 mixer de video (edirol V4) 

1 monitor de previ

Sessió d’una nit _________________________________________________________________300 euros

Set complet:

2 ordinadors

1 mixer de video (edirol V4)

2 monitors de previ  

1 switch de video (8x2) 

1 distribuïdor de video (1x3)

4 càmares de ccctv

2 reproductors de dvd

1 matriu de video (8x4)

2 oscil·loscopis

cablejat

Sessió d’una nit__________________________________________________________________600 euros


