BASES DE CURT BALEAR II, curtmetratges de les Illes Balears
MÈDIT - 7a edició: juliol, 2015

PARTICIPANTS
Pot participar qualsevol persona resident a les Illes Balears, presentant un curtmetratge (de
màxim 20ʼ), produït entre el 2013 i 2015 (que no sʼhagi presentat en la passada edició), ja sigui
de ficció, documental o dʼanimació.
CONVOCATÒRIA - DATES
El dimecres 8 d’abril 2015 s’obra la convocatòria per a rebre les peces que vulguin formar part
d’aquesta mostra, i es tanca el diumenge 31 de maig 2015 (ambdós dies inclosos).
REQUERIMENTS TÈCNICS
Requisits tècnics per a la projecció:
*File Extension: the file format must be *.mov or *.mp4.
*Video codec: it must be Apple ProRes 422 or H264/MPEG-4 AVC.
*Audio codec: it must be AAC or PCM.
Els organitzadors es reserven el dret de tornar a codificar la imatge original i adaptar-la per
assegurar la projecció i la màxima qualitat possible.
INSCRIPCIÓ DELS CURTMETRATGES
Enviar la informació bàsica del curt (títol, autor, illa, gènere i durada) i el link del curt amb el seu
codi dʼaccés a bibiana@medit.es. En el cas de ser un dels curts sel·leccionats, sʼinformarà i es
demanarà lʼarxiu del mateix a través dʼun link de descàrrega.
*IMP. Posar a lʼassumpte del email: CURT BALEAR
PROJECCIONS DELS SELECCIONATS
Les peces seleccionades es projectaran a Mèdit 7, dins la secció especial: MÈDIT BALEAR,
i en 4 ocasions, dintre el marc del Festival.
* 1ª projecció durant el festival, la nit balear, dins la secció ‘Curt Balear’.
* 2ª projecció a un dels vaixells de Baleària (Martín Soler, ruta Ciutadella de Menorca Barcelona), uns dies abans del festival.
* 3ª projecció a Palma de Mallorca a la tardor; Museu Es Baluard (per tancar).
* 4ª programa d’IB3tv dedicat exclusivament a Curt Balear de Mèdit 7. (Per tancar)
* 5ª projecció al CCCB de Barcelona dintre de l’event ‘El dia més curt’, decembre 2015. (Per
tancar)
JURAT
El Comitè Organitzador farà la selecció dels curts definitius per a la mostra.
PREMI
Millor curtmetratge Balear: Estatueta Tanagra MÈDIT realitzada per la esculptora Laeticia
Lara.
/ El premi econòmic es concretarà a finals del mes d'abril /

