BASES DEL CONCURS
LENDEMÀ16
LENDEMÀ és un concurs de curtmetratges on els participants han de produir en 72
hores una peça audiovisual de màxim 5 minuts complint dues premisses establertes
per l’organització.
El concurs, organitzat pels alumnes del CFGS de Realització de l’Escola de Mitjans
Audiovisuals de Barcelona, celebra enguany la seva 16ª edició.

DATES importants

•

Període d’inscripció: del 9 de desembre al 13 de gener (via formulari web).

•

Publicació de les premisses: 17 de gener a les 12:00h (via web, xarxes

•

Rodatge: del 17 al 20 de gener.

•

Data màxima de lliurament: 20 de gener a les 12:00h (via WeTransfer).

•

Gala i lliurament de premis: 10 de febrer (en horari de tarda i espai per

socials i hall EMAV).

confirmar)

iNscripció i participació
La participació està oberta a qualsevol persona física major de 18 anys, entitat
pública o privada. No s’admetran a concurs obres presentades per membres del jurat
o de l’organització.
La inscripció és gratuïta i obligatòria prèviament a la participació. Es realitzarà a
través d’un formulari publicat a la pàgina web.
Per inscriure’s, els participants hauran de designar un representant del grup.
IMPORTANT: les dades aportades a la inscripció (nom, cognoms i correu
electrònic) hauran de ser les mateixes que es facin servir per al lliurament del
curt.

rEquisits dEls curtmEtratgEs
La peça lliurada haurà d’integrar dues premisses. Es designarà un comitè d’alumnes
i professorat del centre per a escollir-les.
La durada màxima dels curtmetratges serà de 5 minuts, 0 segons i 0 fotogrames,
inclosos els títols de crèdit (inicials i finals).
Pel que fa a les característiques tècniques, els formats de lliurament acceptats són
.avi, .mov, i .mp4 amb codificació H.264 Standard HDTV 1080p i escala 16:9.
El nom de l’arxiu ha de ser: “LENDEMÀ16_títol del curt”.
Com a mesura per mantenir la neutralitat durant la selecció, els noms dels integrants
de l’equip tècnic NO PODEN APARÈIXER ALS CRÈDITS.
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Sobre l’autoria, propietat, llicències i continguts:
•

L’organització de LENDEMÀ es reserva el dret de retirar qualsevol treball presentat
al concurs pels seus continguts ofensius o inadequats.

•

Els participants són els únics responsables del seu treball i de tot allò que incloguin.
L’organització de LENDEMÀ no s’até a les responsabilitats legals.

•

El/s autor/s, pel fet de participar en el concurs, cedeixen de forma gratuïta els
drets de comunicació pública i reproducció sense ànim de lucre a EMAV.

•

L’organització de LENDEMÀ no es responsabilitza de què algunes obres no puguin
ser penjades a la plataforma de VIMEO a causa de problemes per drets d’autor de
les bandes sonores utilitzades.

CoNdicions dE lliuramENt
El lliurament s’efectuarà a través de WeTransfer. El representant del grup haurà
d’enviar:
•

Un correu electrònic a lendema@emav.com amb l’enllaç per descarregar el
curtmetratge.

•

Un arxiu en PDF on s’incloguin les dades dels integrants del grup (nom, cognoms i
contacte). El nom i contacte del representant del grup haurà d’aparèixer el primer.

IMPORTANT: l’adreça de correu electrònic des d’on es faci el lliurament, ha de coincidir
amb la del representant del grup que va fer la inscripció al concurs.

procÉs dE sElEcció
Tots els curtmetratges rebuts que compleixin les condicions d’inscripció i els requisits
de lliurament prèviament esmentats, entraran a fase de concurs
•

D’entre aquestes peces, l’organització farà la selecció de 6 finalistes que optaran
als premis principals (primer, segon i tercer premi). Es designarà un comitè d’alumnes
i professorat per tal efecte.

•

Paral·lelament es penjaran tots els curtmetratges rebuts a la plataforma VIMEO
(canal LENDEMÀ) i els usuaris podran votar els millors. Els 3 curtmetratges més
votats seran projectats el dia de la gala juntament amb els sis seleccionats per
l’organització i tots optaran al premi del públic (que decidiran els assistents).

•

Finalment, els guanyadors dels premis principals i el premi al millor curtmetratge
en català seran escollits per un jurat format per professionals i personalitats del
sector audiovisual aliè a l’organització.
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A tenir a compte:
•

La selecció dels 6 finalistes es farà atenent a criteris que valoraran la integració de
les premisses, la qualitat d’imatge i so, l’adequació del muntatge, la interpretació i
el guió.

•

Els tres curtmetratges més votats a VIMEO poden coincidir amb els curts
seleccionats com a finalistes. Tot i així, podran optar també al premi del públic.

•

EL premi al millor curt en català serà escollit per un membre del jurat que
pertany a l’associació Plataforma per la llengua, la qual patrocina el premi.

prEMI
PRIMER PREMI: 300€
SEGON PREMI: 200€
TERCER PREMI: 100€
PREMI ESPECIAL AL MILLOR CURT EN CATALÀ (Plataforma per la llengua): 200€
PREMI ESPECIAL DEL PÚBLIC: 500€ en lloguer de productes AvisualPro*
*AvisualPro també ofereix un 25% de descompte en llouer de material als
participants del concurs durant el rodatge.

* L’organització de Lendemà es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les
bases aquí esmentades.

