CalellaFilmFestival

OBJECTIUS

El Festival de Cinema de Calella és un festival dedicat a totes aquelles pel·lícules low cost de
producció nacional o internacional, amb l'objectiu de premiar i promocionar el cinema fet amb pocs
mitjans però amb valor artístic.
BASES OFICIALS DE PARTICIPACIÓ

El festival se celebrarà del 24 de Juny al 02 de Juliol de 2017 a Calella de Mar (Barcelona) a la
Sala Mozart i altres sales adherides al festival. Per a horaris, passades i més informació dirigir-se a
la pàgina web del festival: www.calellafilmfestival.com
La data límit per rebre les obres és el dia 1 de maig 2017.
Totes les obres hauran de complir els requisits per poder ser considerades cinema low cost.
Les pel·lícules es podran presentar al Festival a través de les plataformes digitals associades al
festival que es detallen a continuació.
FESTHOME: https://festhome.com/
CLIC FOR FESTIVALS: https://www.clickforfestivals.com
En tots dos casos l'obres han d'anar acompanyades de les següents dades: títol, breu sinopsi
de l'obra, any de producció, durada en minuts, companyia productora, director, guionista, música,
fotografia, correu electrònic de contacte i fitxa artística.
El Comisariat del Festival serà l'organisme encarregat de realitzar la selecció de pel·lícules a
competició.
BASES

L’obra ha de ser inèdita en aquest Festival.
La data de producció de les pel·lícules rebudes ha de ser posterior al 2014 inclòs.
Les obres es podran presentar en qualsevol idioma. Aquelles pel·lícules rodades en altres idiomes que no siguin català o castellà s'hauran de presentar amb subtítols en català o castellà.
Les produccions no poden superar els 500.000 euros de pressupost i ha de durar mínim 60 minuts.
El comissionat valorarà les característiques de cada producció a l'hora d'escollir les pel·lícules
a competició i la seva decisió serà inapel·lable.

Un jurat especialitzat escollit pel Comisariat del Festival serà l'encarregat de concedir els
premis. La decisió del jurat serà inapel·lable i no s'acceptaran peticions relacionades amb el seu
veredicte.
Aquelles pel·lícules que no tinguin la qualitat suficient per a la seva projecció podran ser desqualificades.
Els premis seran escollits per un jurat vinculat al món cinematogràfic i un serà escollit pel comissionat.
Els productors i distribuïdors de les pel·lícules seleccionades cediran els drets per a l'exhibició
pública de la pel·lícula sense cap cost per al Festival.
Totes les obres seleccionades hauran de presentar a l'organització fotografies promocionals
lliures de drets de reproducció, dossier de premsa i trailer opcional.
El Festival podrà utilitzar fragments de les pel·lícules per promocionar les pel·lícules i el festival.
Una vegada seleccionades totes les pel·lícules, els candidats hauran de fer arribar una còpia en
Dvd, Blue-Ray o un altre format òptim per a la seva projecció i no podran retirar l'obra de la programació del Festival.
La participació al Festival implica l'acceptació d'aquestes bases.
Qualsevol nova qüestió o canvi que sorgeixi durant el Festival i que no estigui contemplat en
aquest reglament es decidirà per part de l'Organització informant prèviament als autors de les obres
implicades.
PREMIS

Millor pel·lícula: 1.000€ + Trofeu
Millor Director: 500€ + Trofeu
Millor Guió: 300€ + Trofeu
Millor Actor: Trofeu
Millor Actriu: Trofeu
Premi especial ROSEBUD: 300€ + Trofeu (escollit pel comissionat del Festival)
Premi del públic: TROFEU (les valoracions del públic es faran durant la mostra)

Els premis econòmics van subjectes a la legislació fiscal vigent.
Serà necessari que assisteixi l'autor, productor o una altra persona relacionada amb la pel·lícula per poder recollir el
premi. Els autors de les pel·lícules premiades seran convidats a passar el cap de setmana a la nostra ciutat per poder
assistir a la gala de clausura.
CONTACTE: info@calellafilmfestival.com

