
L.S.D.
Logline, Sinopsis, Demo & Pitch

Amb l’autora, teòrica de dramatúrgia i guionista

Fernanda Rossi

LSD és un seminari interactiu d’un dia per a guionistes, directores/ors, editores/ors i productores/ors 
de projectes de ficció i documentals, amb alguna experiència prèvia o principiants.

Al seminari aprendràs a preparar el pitch, a redactar logline, sinopsi i tractament efectius, i a treballar 
amb una millor estructura per presentar la demo o el work in progress de 3 a 20 minuts d’un 

projecte audiovisual, amb la finalitat d’obtenir finançament a mercats i fòrums de pitch.

Dia 1 – Seminari

• Definició i funció del pitch, logline, sinopsi, tractament i 
demo per a la recerca de finançament.

• Diferents models d’estructura per als anteriors conceptes.
• Visionat i anàlisi d’exemples de loglines, sinopsis i demos 

d’èxit. Abans i després. 
• Eines i consells per a millorar els materials escrits i la demo

Amb motiu de l’aforament limitat del taller, la participació 
al taller teòric es farà per ordre d’arribada de les inscripcions 
i fins a l’11 de novembre de 2019 al següent enllaç
https://bit.ly/31CHqSy

Dia 2 – Pràctica:

Al seminari del primer dia li seguirà un segon dia amb 
exercicis pràctics per aplicar els conceptes apresos el dia 
anterior en un projecte propi. El segon dia es limitarà la 
participació a un màxim de 25 projectes i amb un màxim 
de dues persones per projecte (directora/or i/o guionista i/o 
productora/or i/o editora/or, etc.).

A causa de l’aforament limitat (50 persones màxim), la 
inscripció en aquesta segona sessió pràctica (amb projecte) 
es farà a partir de la selecció de projectes en base a la 
informació rebuda en el formulari d’inscripció i prèvia 
confirmació per part de l’organització.
  

18 de novembre
Seminari

10.00 – 18.30

(registre d’inscrits a partir de les 9.30h)

Sala Mompou, SGAE

Pausa de 14.00 - 15.15 

Aforament limitat (previ compromís de reserva de plaça 
fins a l’11 de novembre)

19 de novembre
Pràctica sobre projectes propis

10.00 – 18.30

(registre d’inscrits a partir de les 9.30h)

Club Social, SGAE

Pausa de 14.00 - 15.15

Aforament limitat a 25 projectes (prèvia confirmació per 
part de l’organització fins a l’11 de novembre)

Per participar el segon dia és obligatori haver participat el primer dia.
Es pot participar únicament el primer dia i sense necessitat de tenir projecte.   

Organitza: Amb la col·laboració de:



“I am honored to have 
Fernanda’s ongoing 
input on my various 
projects.”

2007 Academy Award 
Nominee, Recycled Life, 
by Leslie Iwerks.

“Her approach to story 
structure is anything 
but formulaic and it 
was exactly what I 
needed to tell the story 
I wanted.”

2009 Academy Award 
Nominee, The Garden 
by Scott Kennedy 
Hamilton

“I worked with 
Fernanda in all my 
films! ”

2017 nominee Best 
Script Wildscreen 
Panda Awards for 
Memory of Fish, 
Jennifer Galvin

www.fernanda-rossi.com

Fernanda Rossi

Fernanda Rossi, teòrica de dramatúrgia, guionista i conferenciant internacionalment reconeguda, 
ha col·laborat en més de 500 guions narratius, documentals i demos, inclosos dos documentals 

nominats als  Oscars, i uns altres documentals que han rebut fons d’ITVS i del National Film 
Board de Canadá.

Ha ofert conferències a més de 15 països i 40 organitzacions de cinema a mercats d’arreu del 
món, com Málaga Film Festival, Hot Docs, Sheffield Doc/Fest.

Ha estat convidada com a assessora de realitzadors a programes de perfeccionament 
professional com Doc Campus i ESoDoc. 

Va ser avaluadora de sol·licituds de beques per a diferents fundacions com LPB (Latino Public 
broadcasting), ITVS (Independent TV Service) i NYSCA (The New York State Council on the Arts).

El seu llibre Trailer Mechanics: How to Make Your Documentary Fundraising Demo, 2nd 
Edition, és reconegut entre professionals de la indústria com la bíblia de la producció de demos.


