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Choreoscope - el Festival Internacional de Cinema de Dansa de Barcelona  

convoca el Premi al  

Millor Curtmetratge de Dansa Joves Talents de Catalunya 
 

A més del“Llorer Choreoscope”, el film guanyador obtindrà un premi en metàl·lic       
i la seva projecció a Nova York 

 

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 a que uneixis aquestes dues disciplines i participis amb 
les teves pel·lícules de dansa en el nostre festival. Transmet-nos en una producció de        
5 minuts (màxim) aquesta connexió artística entre la dansa i el setè art. 

 

Choreoscope, el Festival Internacional de Cinema de Dansa de Barcelona, segueix 
apostant pels futurs professionals. I aquesta vegada ho fa introduint en la seva competició 
oficial 2015 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. 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. 

 

Premis 

El premi per al guanyador de la categoria Joves Talents de Catalunya consistirà en el 
“Llorer Choreoscope”, una dotació en metàl·lic de 600 euros i la distribució de la 
pel·lícula a nivell internacional a càrrec del propi festival. El curtmetratge de dansa 
guanyador serà projectat a Nova York per l'Associació de Cinema de Dansa (Dans 
Films Association New York) dins del seu programa "Capturing Motion NYC", un 
programa dedicat a l'educació. 

 

Choreoscope també premiarà a l'escola o 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 labor creativa i de talent, així com amb la promoció del centre o 
centres a nivell internacional. 
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Bases d'obligat compliment: 

- 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. 

- Els projectes s'han de lliurar en format digital, amb la màxima qualitat possible 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 derivar-se per la utilització de material. 

- No hi ha límit d'edat per participar en aquesta categoria. Els menors d'edat 
necessitaran autorització escrita paterna o dels tutors. 

 - Els drets de la pel·lícula guanyadora seran compartits. En cap cas i en sota cap 
concepte Choreoscope es lucrarà amb la seva distribució, reservant-se el dret d'utilització 
amb l'única finalitat de donar promoció al festival i als artistes. 

- Els treballs deuen 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 de juliol de 2015. Els treballs es 
presentaran a través de la plataforma oficial d'enviaments de Choreoscope: FestHome. 
La inscripció és gratuïta, els treballs s'han d'enviar amb link privat de Vimeo. 

- 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. 

 
- L’entrega del Premi al Millor Curtmetratge Joves Talents de Catalunya tindrà lloc durant 
el transcurs de l'última jornada de Choreoscope 2015 (octubre, dia i hora per confirmar). 
 
 

Més informació o dubtes contactar: esther@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 d'enginyeria en 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). 


