IV EDICIÓ FESTIVAL ENMUT
PALAFRUGELL2012
Què és?
És un festival de curtmetratges «muts» (absència de diàlegs sonors), obert a
la participació de professionals i amateurs.
És un festival itinerant. Neix el 2009, en una masia de Maçanet de la Selva. El
2010 es trasllada a Alaró (Mallorca), el 2011 a Planoles, i en aquest 2012, a
Palafrugell.
És un esdeveniment sense ànim de lucre, que des de 2010 ha comptat amb
el suport de diferents institucions públiques, entitats socials i patrocinadors
privats.
És un esdeveniment festiu, en el qual es projectaran els curts a concurs, els
seus directors atendran les preguntes del públic (que decidirà el curt
guanyador en votació popular), es podrà veure una selecció de videoclips del
segell Bankrobber, i els premis seran celebrats amb una sessió de Dj.

Quan?
La IV edició de l’EnMut tindrà lloc la nit del 28 de juliol de 2012.

On?
Seu de la Fundació Cuixart.
Carrer Miquel Vincke i Meyer, 12 ‐ Palafrugell (Baix Empordà)
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Secció a concurs
Es regeix segons les bases del festival. Els treballs que vulguin optar a
participar han de ser lliurats a l’organització abans del 15 de juliol.
L’organització farà pública la llista de curtmetratges seleccionats el 19 de
juliol.

Premis
El públic assistent a les projeccions escull, en votació popular, el guanyador al
millor curtmetratge del festival.
El jurat designa els guanyadors de la resta de premis: direcció, guió,
interpretació i música.
La dotació dels premis la conformen productes o serveis oferts
generosament pels col∙laboradors del festival. La descripció detallada
d’aquests premis serà difosa públicament durant el mes de juny.

Jurat
El jurat el conformen professionals del món audiovisual.
La seva composició definitiva serà feta pública abans del festival.

Canals d’informació
http://festivalenmut2012.buenblog.com/
http://facebook.com/Enmutcurts
http://www.youtube.com/user/Enmutfestival

Contacte
Maite Cónsul (coordinadora de l’ENMUT 2012)
tel. 637436345
mail: enmut2012@gmail.com
mconsulensenat@yahoo.es
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Col∙laboradors

Txiringuito AL PAIRO
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