
Nord / Sud Films
Productions Audiovisuelles Associées Pyrénées-Orientales / Catalogne Sud

contact@nordsudfilms.com – www.nordsudfilms.com

4e Trobada  Professional Eurorégional de Prats de Mollo / 26 – 28 febrer 2020
Inscripció d’un projecte per la convocatòria « TRISTES FRONTERES »

Envieu aquest formulari omplert en francès o català abans del 21/02/2020 a
info@nordsudfilms.com

1. PROJECTE curtmetratge documental pedagògic 10’ sobre el tema “Tristes fronteres”

• Titol original :
• Titol en francès :
• Paîs de producció :
• LLlengües utilitzades al film :
• Durada prevista del film (màxim 10’) :
• Resum  :
 • Eventualment un Teaser (5’ màxim) / Enllaç vimeo :

2. PRODUCCIÓ / DIFUSIÓ
• Productur del film :
  Empresa productora :  
  Adreça : Tel : Email:
• Co-Productor del film :
  Empresa co-productora:
  Adreça : Tel : Email:

3. FITXA ARTÍSTICA
• Autor / Director :
  Adreça : Tel : Email:

4. A ENVIAR EN DOCUMENTS ADJUNTS
• SInopsis : 1 pàgina    • Note d’intenció : 1 pàgina • CV director i del productor  • Premsa

5. AJUDES OBTINGUDES
• Finançament públic :

-
-
-

• Finançament privat :
-
-
-

6. COMPROMÍS DE PARTICIPACIÓ
• Empresa productora representant el film:
Nom :  Tel : Email:

M’he assabentat del reglament i del programa de “Cinema a la Frontera”, sobre la convocatòria de
curtmetratge documental (10’ màxim) amb vocació pedagògica al voltant de “Tristes fronteres”.

Data
Firma del director i del productor
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4e Trobada  Professional Eurorégional de Prats de Mollo / 26 – 28 feber 2020
CONVOCATORIA « TRISTES FRONTERES »

L’objectiu d’aquesta convocatòria és ajudar a la creació d’un curtmetratge documental de menys de 10’ sobre el tema
“Tristes fronteres”. El film haurà de presentar clarament i pedagògicament a un públic jove, els diversos aspectes de la
trista actualitat de la noció de frontera, i permetre l’obertura d’un debat.

Criteris de selecció
Nord/Sud Films decideix sobiranament la selecció dels projectes presentats a la convocatòria. Els principals criteris de
selecció són la qualitat creativa i artística del projecte, així com la seva dimensió pedagògica. Els projectes seleccionats
seràn presentats a un jurat professional euroregional que es reunirà a Prats de Molló durant la Trobada Professional del
26, 27, 28 feber 2020. La deliberació del jurat es farà pública durant la sessió “Projeccions públiques” del dijous 27 de
feber 2020 a les 21h. El projecte guanyador serà dotat d’una ajuda de 2.000 Euros (Nord/Sud Films i els seus socis).

Inscripció
Per presentar un projecte, demanem que aquest ja tingui com a mínim el productor principal dins d’un dels 3 territoris de
l’Euroregió (Occitanie – Catalunya – Balears). La data límit d’inscripció és el 21 feber 2020.
El film serà documental i podrà incloure imatges d’arxius, intervencions d’exiliats i/o testimonis, animacions i tota mena
d’imatges/llenguatges que promouen una comprensió clara de les qüestions involucrades en certes fronteres, dirigit a
les joves generacions d’avui. La proposta és oberta a films o projectes de films ja avançats, que podrien ser modificats
per aquest doble objectiu: una durada inferior a 10’ i una vocació pedagògica vers un públic jove.
El film s’haurà de realitzar, muntar i estar preparat per la difusió abans del 30 de setembre 2020. Les parts en francès
hauran de tenir subtítols en català, i les parts en català hauran de tenir subtítols en francès. Una còpia digital s’entregarà
a Nord/Sud Films que farà una difusió del film. El film romandrà propietat del seu productor que podrà fer-ne la difusió
que cregui convenient.
Per respondre a aquesta convocatòria, preguem que s’ompli el formulari d’inscripció en francès, en català o en castellà.
Aquest s’haurà de descarregar, imprimir, omplir, signar i enviar per e-mail, així que una nota d’intenció, un currículum
(en pdf) i si s’escau un enllaç vimeo a la següent adreça: info@nordsudfilms.com
La inscripció és gratuïta. Si el vostre film és seleccionat, les despeses de desplaçament fins a Prats de Molló seran a
carreg vostre, però les despeses d’allotjament i dietes in situ seran a carreg de Nord/Sud Films.

Els projectes seleccionats
Els projectes seleccionats seran publicats al catàleg de la Trobada Professional de Prats de Molló. El catàleg s’enviarà
per e-mail als potencials assistents abans de la trobada, i serà disponible en format imprès pels participants.
Una còpia dels films acabats i subtitulats s’entregaran a Nord/Sud Films
La inscripció implica l’acceptació i el respecte total dels termes i disposicions del present reglament.
En cas de disputa, només s’acceptarà com autèntic el text en francès.


