EN CURT

EN CURT

Format de ﬁlmació:
Format disponible de projecció:
Detall categoria (ﬁcció/documental/animació):

Dades del participant:
Nom:
Cognoms:
Núm. de soci:
Domicili:
Localitat:
Província/país:
Dades de contacte:
Telèfon:

ENVIAMENT DE MATERIALS
Fundació SGAE
Telemàticament, a lʼadreça:
audiovisuales@fundacionsgae.org

INFORMACIÓ
Els interessats poden fer tota mena de consultes o ampliar la

A/e:

informació sobre aquestes bases a:

Heu presentat aquesta obra en altres convocatòries de SGAE en Curt?

audiovisuales@fundacionsgae.org
www.fundacionsgae.org

Com a director/productor del curtmetratge indicat a dalt, signo
aquesta autorització per participar a la convocatòria SGAE en
Curt 2020, assabentat de les bases i mostrant-hi la meva conformitat:

Signatura

Tel. 91 503 68 00 / 18

Amb la col·laboració de

www.sgae.es

www.sgae.cat

2020

Si és una obra ja estrenada, detalleu la data i el lloc de lʼestrena:

SGAE

Any de producció:

2020

Durada:

SGAE

Títol:

SGAE

2020

EN CURT

01

La Fundació SGAE, complint amb el
,
seu objectiu d impulsar la promoció
,
de gèneres audiovisuals d interès
especial, com ara el curtmetratge,
convoca el programa SGAE en Curt
,
2020 a ﬁ d acollir obres per a la seva
,
exhibició en sala al llarg d enguany,
dʼacord amb les següents

BASES

Aquesta convocatòria està oberta a la participació de tots
els autors de curtmetratges socis de la SGAE.* Cal fer la
presentació de materials en nom del director de lʼobra, tot
i que sʼ hi poden afegir les dades de contacte de la distribuïdora.

02

Poden presentar-sʼhi curtmetratges de temàtica i gènere
lliures al marge del format de ﬁlmació, amb durades que
no superin els 45 minuts, produïts en els darrers dos anys,
sense limitació en el nombre dʼobres per participant, i que
no hagin estat programats prèviament en altres convocatòries de SGAE en Curt. En cas que lʼ obra sʼ hagi presentat
en altres convocatòries de SGAE en Curt, només caldrà
que lʼ autor ho indiqui en el butlletí de la convocatòria, sense necessitat de tornar a presentar el material.

03

Els participants han dʼestar en possessió de tots els drets necessaris sobre les obres presentades, inclosos els dʼexhibició
del curtmetratge, i cal que eximeixin expressament la
Fundació SGAE de tota reclamació sobre aquests drets.

04

Les obres sʼhan de presentar en castellà o bé amb subtítols
en aquest idioma. Per a la seva projecció, sʼadmetran en suport 35 mm o còpia màster sobre Blu-Ray o DCP. Lʼ organització podrà determinar el format de projecció en sala en
funció de la millor operativitat, a partir del suport de què
disposi lʼautor.

05

Per a la recepció de les obres, és imprescindible presentar
telemàticament la ﬁtxa de participació adjunta a aquestes
bases o un arxiu amb un document amb la informació
que sʼhi sol·licita, juntament amb la ﬁtxa tecnicoartística
del curtmetratge. Aquesta presentació telemàtica sʼ ha de fer
mitjançant un missatge de correu electrònic que inclogui
la informació requerida i un enllaç (link) per al visionament
de lʼobra.

06

Les obres sʼhan dʼenviar telemàticament a lʼadreça de correu
electrònic audiovisuales@fundacionsgae.org. La selecció
de les obres tindrà lloc i s'anirà anunciant al llarg de la
temporada, en funció de les sessions que es vagin
organitzant.

07

Aquesta convocatòria obre el termini de presentació el 12
de juny i el tanca el 30 de juliol. La data de recepció dels
materials servirà com a criteri per a la preparació i lʼordre de
les projeccions al llarg de lʼany.

08

Lʼorganització de SGAE en Curt estableix el disseny de cada
sessió i es reserva la possible exclusió dʼaquelles obres que
no presentin una qualitat mínima de projecció. De la
mateixa manera, serà valor recomanat com a preferent en
la selecció el fet que es tracti de curtmetratges que encara
no sʼhagin estrenat en sala.

10

Es faran un mínim de dues programacions de SGAE en
Curt entre juliol de 2020 i juny de 2021, cadascuna amb
diverses sessions de blocs de programació. Cada bloc
tindrà una durada estimada dʼuna hora i constarà de diversos curtmetratges. Cada obra seleccionada es projectarà en dues ocasions. El seu director, directament o a
través de la seva productora o distribuïdora, rebrà una
compensació econòmica de 200 € nets per programació
en concepte de drets dʼexhibició, prèvia presentació de la
factura i de la documentació ﬁscal pertinent.
.

11

Els participants autoritzen la SGAE i la Fundació SGAE a
utilitzar amb ﬁnalitats promocionals un fragment de la
seva obra audiovisual (amb un màxim dʼun 10% de la durada total), així com fotograﬁes i/o fotogrames del
curtmetratge, en qualsevol mitjà de comunicació,
inclosos els mitjans en línia. Aquest ús serà extensiu a la
promoció de futures edicions dʼaquesta iniciativa.

12

Els participants eximeixen la Fundació SGAE i les entitats
col·laboradores de tota responsabilitat derivada del plagi
o de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent en
què puguin incórrer.

13

La participació en aquesta convocatòria de SGAE en
Curt implica la plena acceptació dʼaquestes bases.

09

Els curtmetratges seleccionats es projectaran a la Sala
Berlanga de Madrid, amb la possibilitat de ser reprogramats durant els sis mesos següents a la seva projecció
en altres sales de la geograﬁa espanyola que depenguin
de la SGAE / Fundació SGAE, una pràctica que els
participants han dʼacceptar si prenen part en aquesta
iniciativa. La Fundació SGAE posarà a disposició la sala de
projecció amb els mitjans tècnics i humans necessaris per
a la correcta projecció i presentació dels curts, com
també un nombre dʼentrades gratuïtes per a la sessió per
a cada autor seleccionat.

* Els participants han de ser socis de la SGAE per prendre part en aquesta
,
,
convocatòria, o bé subscriure l adhesió a l entitat de gestió a partir de la
,
conﬁrmació de la selecció de la seva obra. En aquest cas, l organització
,
facilitarà els tràmits necessaris per a l adhesió.

