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Bases 2016 - Català
CATEGORIA GENERAL
Tot tipus d’obres

CATEGORIA MADE IN BCN
Curtmetratges nova autoria catalana

1__ Pot participar a la categoria principal de BccN

1__ Pot participar a la categoria Made in BCN

2__ Data límit de inscripció: 4 d’abril de 2016

2__ Data límit de inscripció: 4 de maig de 2016

3__ La inscripció es gratuïta i es realitza enviant

3__ La inscripció és gratuïta i es realitza enviant

2016 qualsevol feina cinematogràfica o audiovisual de qualsevol àmbit, duració i gènere finalitzada durant l’any 2015 o 2016 i llicenciada amb
Creative Commons o altra llicència lliure.
http://creativecommons.org/licenses/

un email a l’adreça de correu electrònic
programacion@bccn.cc aportant un link de
visionat (públic o privat), crèdits de l’obra i tota
la informació que els autors creguin oportuna
per explicar les especificitats de l’obra. Es valorarà que les obres tinguin subtítols en català,
castellà i/o anglès

SELECCIÓ I PREMIS
4__ El comitè de programació valorarà per la selecció tant el resultat como el procés de l’obra
i comunicarà els seleccionats a finals d’abril
mitjançant el web del festival

5__ Les obres seleccionades conformaran el

Festival BccN 2106, que tindrà lloc entre el 11
i 15 de maig al MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona. L’organització procurarà
aconseguir la participació física al Festival dels
responsables de les obres seleccionades

6__ Les obres seleccionades podran ser proposa-

des por l’organització, conjuntament amb altres
obres, per a participar a la Xarxa Distribuïda de
Festivals CCWorld, composada per més de 20
certàmens internacionals de cinema CC còpia
de BccN que es realitzen a païssos com Espanya, Colòmbia, Perú, Uruguay, Mèxic o Romania
entre d’altres

qualsevol curtmetratge amb direcció novell de
l’àmbit català finalitzat durant el 2015 o 2016,
amb duració màxima de 15 minuts i llicenciat
amb Creative Commons o altra llicència lliure.
http://creativecommons.org/licenses/

un email a l’adreça de correu electrònic
programacion@bccn.cc aportant un enllaç
de visionat (públic o privat) o bé fent la inscripción a la plataforma www.moviebeta.com
SELECCIÓ I PREMIS

4__ Durant el Festival l’organització comunicarà via

web els treballs finalistes que seran projectats a
l’auditori del Macba i que optaran als premis:

5__ Premi jurat MoviBeta: Un any de servei amb

possibilitat de distribució a 50 festivals de la
plataforma Movibeta per ajudar a la distribució
del curtmetratge
(premi valorat en 500 euros)

6__ Premi públic CCWorld: consistent en la dis-

tribució del treball per la Xarxa Internacional de
Festivals CCWorld amb més de 20 festivals
ACCEPTACIÓ BASES
Els seleccionats es comprometen a aportar la
informació complementària que l’organització
pugui sol·licitar per la correcta realització del
Festival. El Festival BccN es compromet a
respectar en tot moment els usos permesos en
la pròpia llicència de l’obra.
La inscripció a BccN 2016 implica la total acceptació de les presents bases

www.bccn.cc
#BccN2016

