Nota de premsa
Data: 24 d’abril de 2015
El darrer cap de setmana del FESTIMATGE acull la 42ena Trobada Internacional de 9,5

L’actriu Montse Alcoverro presentarà l’acte de
Cloenda del FESTIMATGE 2015
El FESTIMATGE 2015 s’acaba i aquest cap de setmana és moment de lliurar els premis
als guanyadors dels concursos i acomiadar el desè Festival de la Imatge de Calella fins
el proper any.
Calella ha reunit durant tot el mes d’abril als amants de la fotografia i el cinema. Dimecres es
feien les darreres projeccions de curtmetratges seleccionats pel XXI Trofeu Torretes de
Curtmetratges, que han estat vistes per més de 500 persones. Les fotografies han rebut,
només a la Fàbrica, més de 1100 visitants, i es poden veure encara fins el diumenge 26 d’abril,
dia en que es farà l’acte de Cloenda del FESTIMATGE 2105, que serà presentat per l’actriu
Montse Alcoverro, una enamorada del Festival de la Imatge de Calella.
Dissabte és el dia estrella del 9,5. Al matí es
celebra el Mercat del Col·leccionisme de
Cinema. A la tarda tenen lloc la sessió de
Cinema Recuperat, amb la projecció del film
“El Maresme, a través del tren de rodalies”,
d’autor anònim i que ha estat recuperat per
en Jordi Bails Castelló, i la projecció dels
films a concurs, que aquest any provenen
d’Anglaterra i Alemanya.
I a la nit és fa l’acte de lliurament de premis
del FESTIMATGE 2015, que serà presentat
per la periodista de La Xarxa Anna
Cañigueral.

Imatge d’arxiu “Mercat del Col·leccionisme”. Foto: Foto-Film Calella

Durant tot el cap de setmana, Calella acollirà un gran nombre de fotògrafs, directors, actors... i
tot un seguit de persones vinculades al món del cinema i la fotografia.
Degut a les obres que s’estan fent al teatre de la Sala Mozart, seu habitual de l’acte de cloenda
del FESTIMATGE, enguany es celebrarà a la Sala Gran de La Fàbrica, on ja s’han dut a terme
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durant el mes diversos actes, que normalment es fan també a la Sala Mozart. La Gala de
Cloenda tindrà lloc a les 11.30 hores. I, abans o després, pot ser el moment ideal, per a tots
aquells que encara no ho hagin pogut fer, de visitar les exposicions de fotografia que es troben
a la Sala d’exposicions de La Fàbrica.
Montse Alcoverro
Montse Alcoverro és actriu i productora.
Fundadora de la companyia Arenal Teatre, es troba
actualment
de
gira
amb
l'obra
"MedeaMaterialMedea" de Heiner Müller, dirigida
per Robert Torres. La seva darrera pel·lícula,
"Antonio cumple 50" dirigida per l'Alejandro Mira,
està en fase de post-producció. Entre altres, ha
treballat, també, amb Iciar Bollaín a "Katmandú, un
espejo en el cielo", "Atrapats", dirigida per Miquel
Puertas, i "Concepció Arenal", dirigida per Laura
Mañá. A TVC va ser la "Maise" a "El Cor de la
Ciutat" i la "Teresa" a "Secrets de Xangai", la
primera co-producció de TVC i la Xina.
Alcoverro és Comissària i directora del "Cicle de
Directores de Cinema de Catalunya". És membre de
l’Acadèmia del Cinema Català; de l’Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; del
Aisge, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión; de
l’Associació d’Actors i Directors Professionals de
Catalunya; de la CIMA, Asociación de Mujeres
Cineastas; i del Projecte Vaca, Associació de
Creadores Escèniques.
Més informació: www.festimatge.org
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