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engegaR / 48 hores

PRESENTACIÓ
El REC Festival Internacional de Cinema de Tarragona és un festival de cinema
especialitzat en mostrar les obres de nous directors: un Festival que aposta per a la
innovació amb la seva secció a concurs d’Operes Primes internacionals.
A dia d’avui, el REC és un aparador consolidat i reconegut en la selecció d’aquests
primers treballs que, en paral·lel, treballa per apropar el cinema a tots els públics.
Seguint amb aquesta finalitat, neix engegaR / 48 hores: una proposta que no només
apropa el cinema, si no que busca que us hi submergiu de forma activa: una
convocatòria de realitzacions de peces de no més de 3 minuts gravades amb
smartphone i realitzades en el termini de 48 hores.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
El concurs engegaR / 48 hores pretén donar visibilitat als realitzadors i realitzadores
majors de 18 anys de la Província de Tarragona que vulguin participar activament al
Festival REC amb una peça audiovisual gravada i editada en un termini màxim de 48
hores. La peça, haurà de contenir les premisses que es faran públiques a la pàgina
web del Festival amb el tret de sortida, justament 48 hores abans del termini màxim
d’entrega.
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L’objectiu és incentivar les persones vinculades o aficionades al món audiovisual i
possibilitar unes creacions espontànies, originals i fresques que puguin tenir la
possibilitat de visualitzar-se durant els dies del Festival, i que –alhora– tinguin l’opció
d’optar al premi engegaR / 48 hores, donant-los-hi nom i visibilitat.

PARTICIPANTS
Dirigida a directors, realitzadors, artistes i/o creadors majors de 18 anys nascuts o
residents a la província de Tarragona. Només es podrà realitzar una proposta per
realitzador o realitzadora. També es pot treballar en grups, màxim de 3 persones.

PROCÈS
1. Els participants hauran d’enviar la inscripció engegaR / 48 hores enviant un correu
a obras.festivalrec@gmail.com amb el nom, cognoms, DNI, població, telèfon mòbil i email de la persona o persones que vulguin participar en el concurs fins dimecres 28 de
novembre de 2018 a les 15 h.
2. Entrar al web del Festival dijous dia 29 de novembre, a partir de les 15 h, i llegir la
premissa o les premisses que hauran de formar part de la peça audiovisual.
3. Gravar amb smartphone i editar amb els mitjans que es considerin adients per lliurar
com a resultat una producció que en cap cas excedirà els 3 minuts de durada, crèdits
inclosos, amb els elements tècnics i artístics que es creguin necessaris. Nota
important: cal que la peça es treballi en H264.
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4. Fer arribar la peça al Comitè Organitzador abans de les 15 h del dissabte dia 1 de
desembre a través d’un wetransfer al correu obras.festivalrec@gmail.com i l’enllaç
d’un Youtube personal, Vimeo o similar (amb contrassenya) al mateix mail.

TERMINIS
Obertura de convocatòria: 05 / 11 / 2018 a les 15 h.
Termini per presentar la voluntat de participar: 28 / 11 / 2018 fins les 15 h.
Lliurament de la premissa o premisses: 29 / 11 / 2018 a les 15 h.
Termini per presentar la peça: 1 / 12 / 2018 abans de les 15h.
Anunci públic del guanyador: 2 / 12 / 2018 - l’hora i el lloc s’anunciaran properament.

PROCÉS DE SELECCIÓ
Un Jurat designat pel Comitè Organitzador del REC i integrat per membres dels Autors
de Tarragona decidirà la producció guanyadora que serà anunciada després de la
projecció d’una selecció de les peces presentades.

PREMI
El guanyador rebrà un Pack Fan del festival (bossa, samarreta i 8 entrades per assistir
a les projeccions).
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