CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA DIRIGIDA A ESPANYA DE CURT I LLARGMETRATGE DE LA
CINQUENA EDICIÓ DEL FESTIVAL INTERNATIONAL DE CINEMA DEL CCH DE LA UNAM CECEHACHERO FILM FEST
El Cecehachero Film Fest en la seva cinquena edició convoca a estudiants de universitats,
professionals de la indústria cinematogràfica, escoles de cinema i totes les persones d'entre 18 a 36
anys a participar en la selecció oficial de curtmetratge i llargmetratge en el marc del festival, que es
durarà a terme del 14 al 17 d'abril de 2021.
SELECCIONS
SELECCIÓ OFICIAL
Podran participar tots els joves d'entre 18 i 34 anys espanyols, independents, professionals de la
indústria cinematogràfica i escoles de cinema amb fins a dues propostes de curtmetratge de ficció
i/o no ficció la producció de la qual hagi conclòs entre maig 2019 i gener 2020 amb una durada
màxima de 21.00 minuts cadascun.
Categories a premiar en aquesta selecció
Millor curtmetratge - IbèricBases
∙ Omplir degudament el formulari de registre de participant que es troba en la pàgina oficial del
festival en l'adreça https://forms.gle/XhhncViHF7vrw3sh8 a partir de la publicació d'aquesta
convocatòria.
Especificacions
1) La definició mínima haurà de ser FULL HD (1920x1080).
2) La durada màxima dels curtmetratges serà de 21.00 minuts incloent crèdits.
3) La data límit de lliurament de treballs serà el divendres 5 de febrer de 2021.
4) Les pel·lícules parlades en català, en algun altre idioma o llengua hauran de comptar amb subtítols
a l'espanyol.
5) El curtmetratge haurà d'estar allotjat en la seva màxima definició i en manera privada en
un compte de Vimeo (NO YOUTUBE), Drive o Dropbox, per la qual cosa en omplir el formulari de
registre se sol·licitarà el link a la pel·lícula i la contrasenya per al seu visionat.
6) Els materials requerits hauran de ser lliurats via digital amb un link/enllaç a una carpeta
etiquetada de la següent manera “Oficial_Nom-del-curtmetratge” que se sol·licitarà al moment de
respondre el formulari. La carpeta ha d'incloure els següents materials:

✔ Un arxiu PDF nomenat 01_Dades_Nom-de-la-pel·lícula, amb les següents dades: dades de
contacte del responsable del registre, fitxa tècnica del curtmetratge (nom del curtmetratge, durada,
país, color/NB, format: digital/16mm/35mm), sinopsi, semblança i filmografia del director i
productor de la pel·lícula.
✔ Tres fotogrames (imatges) del curtmetratge i (en cas d'existir) cartell promocional del mateix en
format .JPG o. RAW per al catàleg i la seva difusió durant el festival. Aquestes imatges hauran de ser
nomenades de la següent manera:
02_Nom-del-curtmetratge_Cartell,
03_Nom-del-curtmetratge_Imatge-1,
04_Nom-del-curtmetratge_imatge-2,
05_Nom-del-curtmetratge_imatge-3.
✔ Una fotografia de bust del director del curtmetratge nomenada 06_foto-bust director.
✔ Una fotografia de bust del productor del curtmetratge nomenada 07_foto-bust productor.
Material requerit en cas de selecció
En cas de selecció, es requerirà l'enviament de la pel·lícula amb les següents característiques:
∙ Definició mínima FULL HD (1920x1080) o fins 4K (3840x2160)
∙ So 5.1
∙ Format .MOV (códec Apple ProRes 422 HQ)

SELECCIÓ OFICIAL DE LLARGMETRATGE
Podran participar Òperes primes o segones pel·lícules (només Espanya) de la qual la producció hagi
conclòs desde març 2019 i fins al tancament d'aquesta convocatòria.
Categories a premiar en aquesta selecció
Millor llargmetratge - Ibèric - (Premi del públic)
Bases
∙ Omplir degudament el formulari de registre de participant que es troba a la
pàgina oficial del festival a la dirección https://forms.gle/XhhncViHF7vrw3sh8 a partir de la
publicació d'aquesta convocatòria.

Especificacions
7)
La
definició
mínima
haurà
de
ser
2K.
8) La data límit d'entrega de treballs serà el divendres 5 de febrer de 2021.
9)
Les
pel·lícules
han
de
contenir
subtítols.
10) El llargmetratge ha d'estar allotjat en la seva màxima definició i en mode privat en un compte
de Vimeo (NO YOUTUBE), de manera que al omplir el formulari de registre es sol·licitarà el link a la
pel·lícula
i
la
contrasenya
per
al
seu
visionat.
11) Els materials requerits hauran de ser lliurats via digital amb un link / enllaç a una carpeta
etiquetada de la següent manera "Llarg-Oficia_Nom-del-llargmetratge" que es sol·licitarà al
moment de respondre el formulari. La carpeta ha d'incloure els següents materials:
✔ Un arxiu PDF nomenat 01_Dades_Nom-de-la-pel·lícula, amb les següents dades: dades de
contacte del responsable del registre, fitxa tècnica del llargmetratge (nom del llargmetratge,
durada, país, color /NB, format: digital/16mm/35mm), sinopsi, semblança i filmografia del director
i productor de la pel·lícula.
✔ Tres fotogrames (imatges) del llargmetratge i (en cas d'existir) cartell promocional del mateix
en format .JPG o.RAW per al catàleg i la seva difusió durant el festival. Aquestes imatges hauran de
ser nomenades de la següent manera: 02_Nom-del-llargmetratge_Cartel; 03_Nom-de-lapel·lícula_Imatge-1; 04_Nom-de-la-pel·lícula_imatge-2; 05_Nom-de-la-pel·lícula_imatge-3.
✔ Una fotografia de bust del director de l'llargmetratge nomenada 06_foto-bust director.
✔ Una fotografia de bust del productor del llargmetratge nomenada 07_foto-bust productor.

Material requerit en cas de selecció
En cas de selecció, es requerirà l'enviament de la pel·lícula amb les següents característiques:
∙ Definició mínima 2K
∙ So 5.1
∙ Format .MOV (còdec Apple ProRes 422 HQ)

PREMIS
∙ Els guanyadors de cada selecció i categoria s'emportaran la constància que els acredita com a
guanyadors.
∙ Tots els curtmetratges i llargmetratges guanyadors seran exhibits en la itinerància posterior als
dies del festival.
∙ Premis atorgats per patrocinadors i/o aliats seran anunciats al moment de la premiació.

CONSIDERACIONS GENERALS
1) El premi a Millor pel·lícula en la nostra selecció oficial de llargmetratge serà atorgat al productor(a)
o director(a) de producció de cada obra cinematogràfica (segons sigui el cas), mentre que el cas de
la nostra selecció de curtmetratge (oficial) el premi a Millor curtmetratge serà atorgat a director(a)
i productor(a) en conjunt.
2) Es notificarà via correu electrònic la seva confirmació de registre.
3) Les/Els directors/es i productors/es dels curts i llargmetratges seleccionats que integraran
la programació del festival es comprometen a difondre al Cecehachero Film Fest mitjançant al seu
material promocional (posters, xarxes socials, etc).
4) Els curtmetratges que siguin seleccionats per a conformar les diferents seleccions del
festival seran anunciats la segona setmana de març de 2021 en la nostra conferència de premsa,
pàgina oficial, xarxes socials i es notificarà via correu electrònic als responsables dels treballs.
5) El treball que no compleixi amb els lineaments de la convocatòria NO SERÀ PRES EN
CONSIDERACIÓ.
6) Es lliurarà constància a tots els participants i guanyadors.
7) El tancament d'aquesta convocatòria serà el dia divendres 5 de febrer de 2021 a les 23.59 *hrs.
8) Els organitzadors no estan obligats a considerar els treballs que siguin lliurats després del
tancament d'aquesta convocatòria.
9) La cerimònia de premiació i clausura es durarà a terme el dissabte 17 d'abril de 2021.
10) LA DECISIÓ DEL JURAT ÉS INAPEL·LABLE.
11) Els casos no previstos en aquesta convocatòria seran resolts pels organitzadors del festival. El
festival es durarà a terme del 14 al 17 d'abril de 2021.

CECEHACHERO FILM FEST
Festival International de Cinema del CCH de la UNAM
A 4 de gener de 2021

