XIV FESTIMATGE
FESTIVAL DE LA IMATGE DE CALELLA
(del 6 al 28 d’abril de 2019)
--------------------------

XXV TROFEU TORRETES DE CURTMETRATGES
(del 6 al 28 de abril del 2019)

BASES
PARTICIPANTS
Tots els curtmetratges presentats i seleccionats participaran a la Secció Oficial.
Obrim la Secció Torretes Jove (no competitiva), per a les obres de joves realitzadors, fins a 20 anys,
presentades per la seva escola, taller o institut. Una selecció d’aquests films es projectarà, fora de
concurs, dins els actes del Festival.
Per a promocionar el Cinema Amateur, les obres d'autors aficionats realitzades amb mitjans i
formats NO PROFESSIONALS també competiran en un dels apartats dels Premis Especials.
Els jurats d’admissió i selecció , vetllaran pel rigorós compliment de les bases en aquest apartat.

CATEGORIES
 Argument/Ficció
 Documental/Reportatge
 Animació
CONDICIONS TÈCNIQUES
a)Les obres s'han d’enviar a una de les dues plataformes digitals, per www.clickforfestivals.com,
www.movibeta.com , segons les instruccions indicades en cadascuna d’elles. També es pot presentar
envian a cinema@festimatge.org i en format DVD a l’apartat de correus, 35 Codi postal 08370 Calella.
Cada obra en DVD ha d'anar en un suport individual. A la portada de l'estoig s'ha d'especificar: títol de
l'obra, nom del realitzador, apartat i categoria en la qual concursa, durada . I adjuntar la butlleta
d’inscripció.
b) Cada participant haurà d’emplenar la butlleta d'inscripció que es pot descarregar des del web
www.festimatge.org a la secció corresponent i podrà presentar una sola obra per categoria i apartat,
inèdita en aquest Festival. No s’admetran obres realitzades abans de l’any 2015.
c) La durada no podrà sobrepassar els 25 minuts.
d) Si l’idioma del curtmetratge no és algun dels oficials del Festival (català o castellà), l'obra serà
tramesa subtitulada en qualsevol d'aquestes dues llengües.
DESENVOLUPAMENT DEL CERTAMEN
a) Hi haurà dos Jurats, el de Selecció i el de Qualificació, designats per l'Organització del Certamen i
format per persones vinculades al món del cinema, als mitjans audiovisuals i a la cultura.
b) El Jurat de Selecció escollirà les obres que es projectaran durant el Certamen i que optaran a ser
guardonades. El Jurat de Qualificació, atorgarà els premis entre aquestes obres seleccionades.
S'informarà de la selecció de films, de les projeccions i del veredicte del Jurat als autors premiats i a la
pàgina web www.fotofilmcalella.org i www.festimatge.org
c) Els Jurats de Selecció i de Qualificació resoldran qualsevol qüestió d'interpretació de les Bases i les
seves decisions seran irrevocables.

PREMIS
Les obres seleccionades a concurs optaran als següents premis:
SECCIÓ OFICIAL
1.- “TROFEU D’HONOR TORRETES” i 500 € al millor curtmetratge del Certamen.
2.- TROFEU i 200 € al millor curt de la categoria ARGUMENT-FICCIÓ.
3.- TROFEU i 200 € al millor curt de la categoria DOCUMENTAL-REPORTATGE.
4.- TROFEU i 200 € al millor curt de la categoria ANIMACIÓ.
PREMIS ESPECIALS
5.- TROFEU i 100 € al millor curt AMATEUR de la categoria ARGUMENT-FICCIÓ.
6.- TROFEU i 100 € al millor curt AMATEUR de la categoria DOCUMENTAL-REPORTATGE
7.- TROFEU i 100 € al millor curt AMATEUR de la categoria ANIMACIÓ.
8.- TROFEU i 100 € al millor curt en CATALÀ.
9.- Premi CIUTAT DE CALELLA i 100€ al millor curt d’un realitzador calellenc o que tracti
sobre Calella.
10.- Premis “ALES”
- a la millor DIRECCIÓ.
- al millor GUIÓ.
- a la millor INTERPRETACIÓ.
 a la millor FOTOGRAFIA.
(Els premis en efectiu estan subjectes a la legislació fiscal vigent)
Els autors dels films premiats seran convidats a assistir a la Gala Matinal de lliurament de
Premis i Cloenda del XIV Festival de la Imatge de Calella FESTIMATGE que tindrà lloc a la
Sala Mozart de Calella el dia 28 d’abril de 2019.
Els trofeus dels autors premiats que no puguin recollir-los durant la cloenda del Festimatge,
quedaran a la seva disposició, fins a 3 mesos després de la celebració del Festival, a la seu de
Foto-Film Calella.
En un mateix film podrà recaure més d’un premi. No obstant això, els premis 1, 2,3, 4, 5, 6 i 7 són
mútuament excloents.
L’organització podrà modificar les dates indicades per motius de força major.

CALENDARI
a) Data de recepció dels films: fins el dia 26 de novembre de 2018
b) per correu postal a :
Foto-Film Calella
Apartat de Correus 35
Sant Joan, 24 – 08370 Calella.
b) El dossier d'inscripció constarà de:
-Full d'inscripció inclòs en aquestes bases o descarrega’t del web del festival.
-Còpia del film en DVD.
-Annex (opcional): cartell, material de promoció, guió, press-book, fotografies del film, tràiler,
altres…
c) Les projeccions es realitzaran durant el XIV FESTIMATGE - Festival de la Imatge de Calella (del
6 al 28 d’abril de 2019). Dia, lloc de projecció i curts seleccionats estaran detallats en el programa
oficial del XIV Festimatge .
d) Per a més informació, truqueu als telèfons: – 937660298 – 658058782 o pàgina web
www.fotofilmcalella.org i www.festimatge.org o per correu electrònic cinema@festimatge.org

NOTES
Les còpies presentades en DVD, per clickforfestivals , mobiveta i per cinema@festimatge.org
passaran a formar part de la videoteca de Foto-Film Calella. Els autors i productors autoritzen la
difusió del seus curts per a promocions del Festival i projeccions en actes culturals.
Les obres presentades a concurs seran tractades acuradament. No obstant això, l’Organització no es fa
responsable de possibles deterioraments accidentals ni dels problemes que es puguin produir pels drets
d'imatge o d'autor de les obres presentades.
La participació en el Certamen suposa la total cceptació d’aquestes bases.
L’Organització resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
Preus especials als Hotels membres de l’Associació Turística de Calella per els assistents als diferents
actes a celebrar durant el festival de la Imatge de Calella “ FESTIMATGE “.
Informació Telf. 93 769 2441 o, be www.fotofilmcalella.org i www.festimatge.org .

-----------------------------

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ / BOLETIN DE INSCRIPCIÓN
TÍTOL/ TÍTULO……………………………………………………………..
CATEGORIA/CATEGORÍA
O Argument/Ficció-Argumento/Ficción
O Documental/Reportatge-Documental/Reportaje
O Animació-Animación

FORMAT ORIGINAL DE RODATGE/FORMATO ORIGINAL DE RODAJE: ...................
DURADA/DURACIÓN: …………… IDIOMA/IDIOMA: CATALÀ - CASTELLANO- ................
SUBTÍTOLS / SUBTITULOS: CATALÀ - CASTELLANO
AUTOR AMATEUR:

SÍ

NO

EDAT/EDAD:................

AUTOR/AUTOR: …………………………………………….......................…...
DOMICILI/DOMICILIO: …………………………………………………..........
LOCALITAT/LOCALIDAD: ………………………………………. C.P:……….
TELÈFON/TELEFONO:……………………………………………………………
E-MAIL: .................................................................................................................
WEB .................................................................................................................
---------------------------DIRECTOR: ………………………………………………………………………
GUIONISTA: ……………………………………………………………………..
DIRECTOR DE FOTOGRAFIA: …………………………………………………
INTÈRPRETS/INTÉRPRETES: …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
DATA FI REALITZACIÓ/FECHA FIN REALIZACIÓN:……………………………………...
SINOPSI/SINOPSIS:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
D'acord amb les bases / De acuerdo con la bases
Signatura / Firma:

A / En ………………………………………..a…….....de……………………….de .20.........
(Per a incloure al DVD – Para adjuntar al DVD )

