
 
 
  

Nota de premsa 
 

 

L’Obra Social ”la Caixa” celebra una nova edició del DNIT amb destacats noms 

de la música experimental com Dorian Concept i Inga Copeland, una de les 

artistes emergents amb més projecció  

 
Dorian Concept, nen prodigi de l’escena 
electrònica actual, presenta nou xou en 

primícia a CaixaForum Barcelona  
 
• Des d’octubre del 2012, l’Obra Social ”la Caixa” organitza DNIT, un 

cicle pel qual han passat algunes de les propostes més rellevants 
de l’electrònica d’avantguarda. Han estat dues temporades en les 
quals CaixaForum Barcelona ha rebut artistes tan importants com 
Oneohtrix Point Never, Julia Holter, Gold Panda, Dopplereffekt, Holy 
Other i Atom™, entre altres.  
 

• El vestíbul de CaixaForum Barcelona rebrà, la vetllada del 27 de 
febrer, una de les artistes amb més projecció del moment, Inga 
Copeland, i el xou en primícia de Dorian Concept.  
 

• El cicle de conferències que se celebra paral·lelament als concerts, 
«Divendres amb…», i que permet conèixer de prop importants 
creadors del disseny, la fotografia i el cinema, rebrà la visita de la 
directora Neus Ballús. 
 
 

Barcelona, 24 de febrer de 2014. L’Obra Social ”la Caixa” presenta una nova 

edició de luxe del programa DNIT, el cicle multidisciplinari destinat a potenciar 

la difusió de les darreres tendències artístiques i musicals del moment. Una 

acurada selecció d’artistes de música electrònica permet gaudir cada últim 

divendres de mes d’alguns dels directes menys convencionals del gènere i dels 

noms amb més projecció del moment. El vestíbul de CaixaForum Barcelona 

rebrà el proper 27 de febrer una de les artistes emergents de l’escena 

experimental actual, Inga Copeland, i un dels nens prodigi de l’electrònica, 

Dorian Concept, que presentarà en primícia el seu nou xou.  



 

L’últim divendres de cada mes, CaixaForum Barcelona i el DNIT es convertiran 

en una cita ineludible per a totes aquelles persones interessades en les 

tendències més trencadores del terreny musical. No obstant això, també seran 

un punt de trobada imprescindible per als seguidors de les novetats en disseny, 

il·lustració, cinema, etc., ja que alguns dels noms més rellevants d’aquestes 

disciplines protagonitzaran al centre el cicle «Divendres amb…».  

 

 

DIVENDRES 27 DE FEBRER 
 
«Divendres amb…» 
NEUS BALLÚS 
→ Divendres 27 de febrer, a les 20.00 h, al vestíbul 

Preu: 4 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”) 

 
Neus Ballús és directora de cinema i guionista. El seu primer llargmetratge, La 

plaga (2013), es va estrenar internacionalment a la 63a edició de la Berlinale, 

ha guanyat quatre Premis Gaudí 2013 (millor pel·lícula, millor direcció, millor 

guió i millor muntatge) i ha estat nominat als Premis LUX 2013 i als European 

Film Awards, a més de tenir una nominació als Premis Goya. Llicenciada en 

Comunicació audiovisual i màster en Documental de creació per la Universitat 

Pompeu Fabra, ha filmat també els curtmetratges La Gabi (2004), L’avi de la 

càmera (2005) i el documental Immersió (2009), filmat sota l’aigua en una 

piscina pública, que va rebre el Premi al Millor Curtmetratge al festival Alcine. 

 

 
 
Concert d’electrònica 
INGA COPELAND + DORIAN CONCEPT  
 
→ Divendres 27 de febrer, a les 22.00 h, al vestíbul 

Preu: 6 € (50 % de descompte per a clients de ”la Caixa”) 

 
Inga Copeland es va donar a conèixer com a fundadora de Hype Williams al 

costat de Dean Blunt. Després de la dissolució del grup, cadascú va començar 

la seva carrera en solitari. Inga Copeland ha editat diversos temes i un disc de 

debut el 2013, Because I’m Worth It. 

 

La música de Copeland suposa una mirada arriscada al futur del pop i la 

música de ball. Com en Hype Williams, les atmosferes són nebuloses i 



psicodèliques, i Inga hi afegeix unes bases contundents i molt ben 

estructurades. Actress és la referència contemporània més propera a Inga 

Copeland, i amb ell signa un gran tema, Advice to Young Girls. També ha 

col·laborat amb artistes més pròxims a la pista, com Martyn, The Bug i 

Scratcha DVA. Les seves actuacions en directe són poc convencionals, i hi 

explota el seu so més futurista. 

 

Oliver Thomas Johnson és Dorian Concept, multiinstrumentista autodidacte 

d’origen vienès. Va començar a 15 anys a experimentar amb la producció 

electrònica, que combinava amb el piano, el baix i el saxofon soprano. Aviat es 

va convertir en un virtuós dels teclats, i en el mestre absolut del MicroKorg, un 

sintetitzador en el qual va centrar una gran part de les seves produccions i 

actuacions en directe. Els seus vídeos demo amb el MicroKorg reben milions 

de visites a YouTube. Com a teclista, ha acompanyat Flying Lotus en les seves 

gires en directe. 

 

Recentment ha editat el segon LP per a Ninja Tune, Joined Ends, en què deixa 

enrere el MicroKorg per treballar amb el Wurlitzer i els sintetitzadors analògics, i 

inicia un nou cicle en la seva carrera. Per a aquesta nova etapa presenta un 

nou directe, aquest cop amb banda, que podrem veure en primícia al DNIT. 

Serà un encreuament entre les produccions electròniques de Dorian Concept i 

les seves influències de jazz, la unió entre l’electrònica i els instruments 

analògics. 

 

 

 
 

 

 

 

Més informació: 

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  
Martín Zaragüeta: 660 248 026 

mzaragueta@gmail.com  

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ 

 

Sala de Premsa Multimèdia:  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/  

 


