VI

VICMOVIES

BASES
Com podeu participar-hi?
Imprimiu la butlleta d’inscripció i cessió d’imatge, per poder projectar el film el
dia 11 de desembre de 2021 i per l’entrevista posterior Vicmovimania.
També heu d’imprimir l’autorització de participació en cas que les persones
participants siguin menors d’edat. Adjunteu-hi fotos de les actrius i actors i de
les directores i directors (mida DNI) i el cartell del curt mida A3 i qualitat de 300
dpi. Deseu-ho en pdf i envieu-ho per correu electrònic a
cortomoviesvic@gmail.com.
Recordeu que la inscripció en aquest concurs implica l’acceptació de les bases
i les decisions inapel·lables de l’organització.

Com ho heu d’enviar i on?
Envieu les fotos, butlletes d’inscripció, cessió d’imatge i el cartell en pdf a
cortomoviesvic@gmail.com
Envieu el curtmetratge per WeTransfer o my airbridge a
cortomoviesvic@gmail.com.
Us confirmarem la recepció amb un màxim de 3 dies laborables.

De quin gènere ha de ser el curtmetratge?
El gènere dels curts és lliure.

Durada
La duració dels curts serà d’un mínim de 5 minuts i d’un màxim de 20 .

Llengües
El curtmetratge pot ser cine mut, en LSC, o LSE, però ha de ser subtitulat.

Originalitat
Els curts han d’estar produïts amb material propi i original del 2021. No es
permetrà la utilització de fragments d’altres films.

Selecció
L‘organització supervisarà i seleccionarà els curtmetratges segons un criteri de
qualitat i idoneïtat. Recordeu que Vicmovies és un festival pensat per a tots els
públics.

Quina és la data límit de lliurament?

El període de participació finalitzarà l'11/11/2021.
El 30/11/2021 es publicarà una llista dels curtmetratges seleccionats.

Premis:
1r premi 700€
Premi al millor guió 220€
Premi al millor muntatge 150€
Premi al millor actor i actriu principal 80€
A més a més cal sumar-hi 100€ per a cada film participant seleccionat.

Formats admesos
.MPG, .MP4, .MOV
El format original de filmació és lliure, però es recomana treballar en HD
(1920x1080)

Una mateixa persona directora pot enviar 2 curtmetratges?
Només pot participar-hi la mateixa persona amb 1 curtmetratge.

Assistència a l’acte de premis És imprescindible l’assistència de les persones
participants el dia de la recollida del premi. Com a mínim un membre de l’equip
ha d’assistir a l’acte de l'11 de desembre de 2021.

