Bases festival “Lo curt és breu” 2019
1.

El festival Lo Curt és Breu 2019 està inclòs dins les activitats culturals dels
Vespres sota el Campanar de Verges, i tindrà lloc els dies 27 i 28 de juliol de
2019

2. Pot participar-hi qualsevol persona o grup amb inscripció prèvia a través
del formulari de la pàgina www.locurtesbreu.cat o bé el mateix dia de
recollida de l’objecte. Els participants menors d’edat hauran de presentar
una autorització expressa per part dels pares o tutors.
3. El període d’inscripció finalitzarà el dissabte 27 de Juliol a les 12 del migdia.
4. Una

vegada

inscrits,

els

participants

s’hauran

de

presentar el

dissabte 27 de juliol de 9h a 12h a la Plaça Major de Verges, per confirmar la
seva participació i recollir l’objecte i/o indicacions que hauran d’aparèixer en
el seu curt.
5. Cada participant haurà de disposar de la seva pròpia càmera per al
rodatge.
6. Els participants disposaran de 24 hores per a rodar i muntar un film d’una

durada màxima de 2 minuts inclosos els crèdits.
7. Els curts presentats hauran de ser inèdits
8. Cada participant o grup pot presentar més d’un curt.
9. La temàtica dels curtmetratges és lliure, tot i que les escenes exteriors

hauran de ser rodades dins el terme municipal de Verges. A
més, l’organització facilitarà als participants un objecte, una acció, una
frase que haurà de ser present a la història. El motiu podrà ser
protagonista o no, però haurà de tenir una relació directa amb el film, ja
sigui a través del guió o de les imatges. El film podrà ser manipulat de
forma digital o informàtica.
10. El curt s’haurà d’entregar el diumenge 28 de juliol de 9 a 11 del matí a la
Plaça Major de Verges. E
 ls formats admesos són arxius
informàtics .mp4 .h264 a 1080P.
11. En funció dels curts presentats, es podrà realitzar una selecció prèvia de les
obres.
12. Els curts seleccionats es podran veure el mateix dia 28 a partir de les 20:30

de la tarda a la Placeta de Verges.
13. Els curts guanyadors es donaran a conèixer un cop finalitzada la projecció.

14. Els arxius o dvd’s de les obres presentades romandran a l’arxiu de
l’organització.
15. L’organització designarà un jurat integrat per persones relacionades amb
el món del cinema, cultura i món audiovisual. Les seves decisions seran
16.

inapel·lables.
El premi al millor Lo Curt és Breu serà de 275 €, el segon, de 150 €, i

el tercer premi, el del públic de 50€.

17. Els curts seleccionats, ja sigui en la seva totalitat o no, podran ser utilitzats
per a la difusió de la mostra als mitjans de comunicació. També podran ser
projectats en altres activitats organitzades per l’Associació Teatral Pengim
Penjam
18. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les seves bases.

