CHOREOSCOPE CONVOCA

PREMI AL MILLOR CURTMETRATGE DE DANSA
JOVES TALENTS DE CATALUNYA 2017

PREMIS

· Llorer Choreoscope
· Projecció de la pel·lícula guanyadora al festival Dance On Camera de Nova York, un dels
festivals de cinema de dansa més importants del món, dins del programa Capturing Motion NYC
· Viatge dels guanyadors a Nova York per participar en el festival Dance On Camera 2018, amb
la col·laboració de l’Institut Ramon Llull
· Entrades pels Premis Gaudí 2018, amb la col·laboració de l’Acadèmia del Cinema Català
· Col·laboren l’Institut Ramon Llull, la Dance Films Association NY i l´Acadèmia del Cinema Català

Estàs estudiant cinema o dansa a Catalunya? Alguna vegada t'has plantejat que tant el cinema
com la dansa estan units pel llenguatge universal del moviment?
Des de Choreoscope t'animem perquè uneixis aquestes dues disciplines i participis amb les
teves pel·lícules de dansa al nostre festival. Explica’ns amb una producció de 5 minuts (màxim)
aquesta connexió artística que hi ha entre la dansa i el setè art.
Choreoscope, el Festival Internacional de Cinema de Dansa de Barcelona, continua apostant
pels futurs professionals amb la categoria de Premi al Millor Curtmetratge de Dansa Joves
Talents realitzat per estudiants de qualsevol escola del sector artístic audiovisual i de la dansa de
Catalunya.
La convocatòria està oberta a qualsevol estudiant resident a Catalunya, sigui quina sigui la
seva procedència i edat. Es busca així potenciar les sinergies de creació i de distribució entre
estudiants de dansa i estudiants del sector audiovisual que resideixin i estudiïn a Catalunya.

BASES
A diferència dels anys anteriors, la convocatòria d’enguany té un tema tancat:
COROFÒBIA
(La corofòbia és la por irracional i malaltissa a ballar)
Us animem a investigar sobre el tema i el més important: es tracta de realitzar
curtmetratges de dansa, i NO projectes audiovisuals de dansa. És a dir, projectes de
videodansa NO podran optar al premi.

- Els participants han de ser estudiants, del sector artístic audiovisual* o de dansa, de qualsevol
escola oficial o universitat de Catalunya.
- Obert a tots els gèneres de dansa i moviment.
- Les pel·lícules han de tenir una durada màxima de 5 minuts, incloent els crèdits.
- Dels treballs rebuts es valorarà l'originalitat del tema tractat, la unió entre la narrativa
cinematogràfica i el moviment (dansa), la creativitat, la qualitat cinematogràfica, el concepte i la
coreografia: EXPLICA´NS UNA HISTÒRIA.
- Els projectes s'han de lliurar en format digital, amb la màxima qualitat possible Fulll HD
1920x1080 (MOV, MP4, etc.)
- Els drets d'imatge i de música han d'estar autoritzats. Així mateix, l'autor/candidat és l'únic
responsable dels drets d'autor i, per tant, dels possibles litigis de drets d'autor que puguin derivarse per la utilització del material.
- No hi ha límit d'edat per participar en aquesta categoria. Els menors d'edat necessitaran
l´autorització escrita paterna o dels tutors.
- Els drets de la pel·lícula guanyadora seran compartits. Choreoscope es reserva el dret
d'utilització amb la finalitat de donar promoció al festival i als artistes.
- Els treballs han de precisar: títol de la pel·lícula, nom del director/realitzador, del coreògraf, del
ballarí i de l'escola o escoles que representen.
- La data límit d'enviament de pel·lícules és el 31 d´Agost de 2017. Els treballs es presentaran
a través de la plataforma oficial d'enviaments de Choreoscope: Festhome (els treballs s'han
d'enviar amb link privat de Vimeo). La inscripció és gratuïta.
- Els films seleccionats es projectaran durant el festival i el film guanyador serà escollit per un jurat
de professionals del sector artístic audiovisual i de la dansa. El jurat es reserva el dret de no
atorgar primer premi, si els requisits de la convocatòria no es compleixen.
- Choreoscope també premiarà a l'escola o a les escoles de procedència del film guanyador amb
el “Llorer distintiu Escola de Dansa” i el “Llorer distintiu Escola de Cinema” en reconeixement a la
seva tasca creativa i a la seva contínua formació de talent, així com amb la promoció del centre o
dels centres a nivell internacional.
- L’entrega del Premi al Millor Curtmetratge Joves Talents de Catalunya tindrà lloc durant el
transcurs de l'última jornada de Choreoscope 2017 (novembre, dia i hora per confirmar).
M É S I N F O R M A C I Ó I/O D U B T E S
Lucrezia Simoni (comunicacion@choreoscope.com)
*Entenem el sector artístic audiovisual de forma àmplia. S'admetrà tota peça d'estudiants que puguin justificar que els
seus estudis pertanyen, sencera o parcialment, al sector audiovisual (estudis en Publicitat o en Enginyeria d’Imatge i So,
així com Belles Arts, etc., són estudis que perfectament poden pertànyer al sector audiovisual però, no obstant, no són
estudis de cinema pròpiament dit).

