CreaBreus
Concurs dirigit a cineastes amateurs. Els participants al CreaBreus han de produir un curtmetratge
de màxim un minut a partir de dues premisses donades per l’organització i en només un cap de
setmana.
Enguany anunciarem les DUES PREMISSES el divendres 15 de març a les 21h a les xarxes del
Breus i també per correu electrònic a tots els participants que s’hagin inscrit prèviament.
Tots els curtmetratges presentats al CreaBreus es projectaran dins del Festival Breus el 23 de
març al teatre Bartrina.
D'entre tots els curts participants, un jurat professional escollirà un primer i segon guanyador. El
primer premi està dotat amb una suscripció gratuïta anual a Filmin i una estatueta, i el segon amb
una estatueta.

Bases del concurs
1. El concurs de CreaBreus forma part de la programació del Festival Breus, Festival de Cinema
Curt i Europeu, que té lloc del 21 al 23 de març del 2019.
2. Pot participar-hi qualsevol persona o grup de persones prèvia inscripció. Per inscriure’s, cal
enviar un mail amb el títol “Concurs CreaBreus”, indicant el nom, adreça i telèfon a:
breus@parallel40.com. Una vegada inscrits, els participants rebran la confirmació
de participació (via e-mail) en un període màxim de 48h. El període d’inscripció finalitzarà el
dia 15 de març de 2019, a les 20h.
3. Els participants rebran un mail, a la mateixa adreça d’inscripció, el dia 15 de març, a les 21h.,
indicant els motius que hauran de sortir al curtmetratge.
4. Els participants hauran de realitzar un curtmetratge d’una durada màxima d’1 minut (inclosos
títol i títols de crèdit).
5. La temàtica del curtmetratge és lliure. S'hauran d'incloure les dues premisses que
l'organització facilitarà als participants via email. El curtmetratge final podrà ser editat digitalment.

6. El curtmetratge finalitzat s’haurà d’enviar per email a: breus@parallel40.com en un arxiu h264
(.mp4 o bé .mov), abans de les 24h del dia 17 de març.
7. En funció dels curtmetratges presentats, l’organització del Breus es reserva el dret de fer una
selecció previa de les obres que es projectaran durant el festival. L’organització es reserva el dret
de desestimar aquells curtmetratges que consideri ofensius o no aptes per a la seva visualització
pública.
8. Els curtmetratges seleccionats es podran veure en una sessió especial dins de la programació
del Breus, Festival de Cinema Curt i Europeu, el 23 de març a les 17h. al Teatre Bartrina.
9. Els CreaBreus guanyadors es donaran a conèixer el dia 23 de març de 2019, a les 21h, durant
l’acte de cloenda del Breus, Festival de Cinema Curt i Europeu, al Teatre Bartrina de Reus.
10. Els guanyadors es decidiran mitjançant un jurat, per persones relacionades amb el món del
cinema o la cultura. Les decisions del jurat seran inapel·lables.
11. Premis:
–

Primer premi: suscripció gratuïta anual a Filmin i estatueta Festival

–

Segon premi: estatueta Festival

13. La participació en aquest concurs implica l’acceptació de les seves bases.

