Nota de premsa
Data: 16 d’abril de 2016

Concurs de fotografia instagram al FESTIMATGE 2016
El FESTIMATGE, Festival de la Imatge de Calella ha organitzat un concurs de fotografia a
instagram sota el hasthag #festimatge16. Els guanyadors podran gaudir d’un cap de setmana
per a dues persones a un Vilar Rural.
Entre l’1 i el 23 d’abril, el FESTIMATGE promou un concurs de fotografia a instagram obert a tothom
que ho desitgi. El motiu de les fotografies és el FESTIMATGE, qualsevol aspecte del Festival de la
Imatge de Calella, que inspiri a fotògrafs, aficionats o a qualsevol que immortalitzi un moment
d’aquesta celebració.
Només cal fer una foto i pujar-la a instagram amb el hashtag #festimatge16. Es premiaran dues
fotografies. Els seus autors rebran un cap de setmana per a dues persones a un Vilà Rural, per
gentilesa de SERHS.
Els deu finalistes i, d’entre ells, els dos guanyadors es donaran a conèixer durant l’acte de cloenda, que
es celebrarà el dia 24 d’abril a les 11.30 hores. A l’acte es podrà veure també el film guanyador del
XXIIè Trofeu Torretes de Curtmetratges, així com les fotografies guardonades al 40è Trofeu Torretes
de Fotografia.
Fins llavors, però, hi ha encara un munt d’activitats per gaudir, inspirar-se i fotografiar per participar
al concurs #festimatge16.
Activitats del cap de setmana al FESTIMATGE
La projecció del documental “JMQ, a la recerca d’un somni” sobre el col·leccionista Josep Maria Queraltó,
que tindrà lloc el diumenge 17 d’abril a les 18 hores a la Sala Mozart de Calella (C/Església, 91), és el plat
fort del cap de setmana.
Mariano Pagès oferirà una xerrada sobre fotografia nocturna “Estels i ermites”, el divendres 15 a les 21
hores a l’Ajuntament Vell de Calella (plaça de l’ajuntament), que es complementarà amb un taller sobre
fotografia nocturna, impartit per ell mateix, el dissabte dia 16, a partir de les 19 hores (cal inscripció prèvia
a 646 653 502).
I pel que fa a la secció de curtmetratges, dissabte es podrà gaudir de dues sessions de projeccions de curts
seleccionats al XXIIè Trofeu Torretes de Curtmetratges a l’Ajuntament Vell de Calella (plaça de
l’ajuntament). Una sessió matinal a les 12 i una altra de tarda a les 20 hores.
Per consultar programa complet: http://festimatge.org/programa_festimatge_2016.pdf
Per a més informació: www.festimatge.org
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