Lendemà és un concurs exprés de curtmetratges on els
participants han de produir una peça audiovisual acomplint
tres premisses en un termini màxim de 72 hores

DATES
●
●

●
●

Des del 10 de gener de 2017 fins al 18 de gener de 2017:
Inscripció (obligatòria prèvia a participació, via web)
20 de gener de 2017: Publicació de les premisses
(12:00h, via web, xarxes socials i a l’entrada de
l’escola)
23 de gener de 2017: entrega dels curtmetratges (fins les
12:00h, via WeTransfer o presencialment a l’escola)
Dimarts 21 de febrer de 2017: gala i atorgament de premis
(18:30h, Centre Cultural La Bòbila)

PARTICIPACIÓ
●
●

●
●

Oberta a qualsevol persona física major de 18 anys,
entitat pública o privada.
Inscripció obligatòria prèvia a participació (gratuïta via
formulari proporcionat per l’organització a través de la
web (www.lendema.com))
Període d’inscripció: Des del 10 de gener de 2017 fins el
18 de gener de 2017
No s’admetran a concurs obres presentades per membres del
jurat o l’organització.

CURTMETRATGE
PREMISSES
●
●
●

L’obra
entregada
haurà
de
contenir
dues
premisses
integrades dins de la història.
Les premisses seran escollides per un comitè d’alumnes i
professorat designat per tal efecte.
Les premisses es publicaran el 20 de gener de 2017 a
través de les xarxes socials de Lendemà, de l’EMAV i a
l’entrada de l’escola

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
La durada màxima de les obres serà de 5 minuts, 0 segons
i 0 fotogrames, inclosos els títols de crèdit (inicials i
finals)
● Els requisits recomanats perquè es pugui assegurar la
visualització del curt són:
● Formats d’entrega: .avi, .mov, .mp4.
● Codificació: H264, Standard HDTV 720p.
●

AUTORIA
●

●

Els noms dels integrants de l’equip tècnic no han
d’aparèixer als títols de crèdit. Aquesta mesura és
indispensable per mantenir la neutralitat durant la
selecció.
El nom i el contacte dels integrants es lliurarà a part
(veure apartat Entrega)

ENTREGA
PRESENCIAL
●

A l’escola EMAV (Via Laietana, 48A 08003, Barcelona,
933190016), un sobre amb el nom del curt que contengui:
● Un DVD (arxiu de dades)
● Un document amb el nom i contacte dels integrats. La
persona que ha inscrit el grup ha d’aparèixer la
primera.

ONLINE
●

●

●

L’arxiu a través de wetransfer.com:
● Indicar com a destinatari l’adreça: lendema@emav.com
● El nom de l’arxiu ha de ser “LENDEMÀ13_títol del
curt”
El nom dels integrants per correu:
● Envieu un correu a lendema@emav.com amb el nom i
contacte dels integrants. La persona que ha inscrit
el grup ha d’aparèixer la primera.
La data límit d’entrega de la peça audiovisual (tant
presencial com online) serà el 23 de gener de 2017

SELECCIÓ
Tots els treballs presentats que compleixin les condicions
a dalt citades es penjaran a la plataforma VIMEO
(https://vimeo.com/emavesdeveniments) on es podran votar.
Els 3 curtmetratges més votats seran projectats el dia de
la gala i optaran al premi del públic.
● Paral·lelament, l’organització farà la selecció de 6
finalistes que optaran als premis principals, tot valorant
ítems referents a la integració de les premisses, la
qualitat d’imatge i so, l’adequació del muntatge...
● Finalment, els premiats seran escollits per un jurat
format per professionals i personalitats del sector
audiovisual aliè a la organització
●

TINGUEU EN COMPTE
Els tres curts més votats a VIMEO que es projectaran a
la gala, poden coincidir amb els curts seleccionats com a
finalistes. I ambdós poden optar al premi del públic.

●

●

●

L’organització de Lendemà no es responsabilitza que
algunes obres no puguin ser penjades a la plataforma
VIMEO degut a problemes per drets d’autor de les bandes
sonores utilitzades.
L’organització de Lendemà es reserva el dret de retirar
qualsevol treball presentat al concurs pels seus
continguts ofensius o inapropiats.

GALA I ATORGAMENT DE PREMIS
●

●
●
●

La gala d’entrega de premis de Lendemà 13, tindrà lloc
dimarts 21 de febrer del 2017 a les 18:30h al Centre
Cultural La Bòbila
Es repartiran 6 invitacions per a cada grup de
participants
A l’esdeveniment es projectaran els 6 curts finalistes i
els 3 més votats a VIMEO (amb un màxim de 5 visionats)
Durant la gala el jurat del concurs entregarà els següents
premis:
● PRIMER PREMI: 300€
● SEGON PREMI: 200€
● TERCER PREMI: 100€
● PREMI ESPECIAL AL MILLOR CURT EN CATALÀ: 200€ +
projecció del curtmetratge al cinema Texas de Barcelona
● PREMI
ESPECIAL
DEL
PÚBLIC:
càmera
lomogràfica
(Lomography)
●

PREMI ESPECIAL
Filmin (Filmin)

INSTAGRAM:

3

suscripcions

mensuals

a

PROPIETAT, CONTINGUT I LLICÈNCIES
●

●

●

L’organització de Lendemà no es fa responsable de
reclamacions, pèrdues, danys... que es puguin produir del
dia de la filmació fins el dia de l’exhibició.
Els participants són els únics responsables del seu
treball i de tot allò que incloguin en ell. L’organització
de Lendemà no s’até a les responsabilitats legals.
El/s autor/s, pel fet de participar al concurs, cedeix/en
de forma gratuïta els drets de comunicació pública i
reproducció sense ànim de lucre a EMAV.
L’organització de Lendemà es reserva el dret
modificar en qualsevol moment les bases aquí citades.

●

de

