EnCurta
Proposta de datas: 24/11/2018 e 25/11/2018

─

Leandro Felipe - (47) 9 9988-8049 - leandroofelipee@gmail.com
Lucas Alvarez - (47) 9 9951-6712 - alvarezlucas8829@gmail.com
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Visão geral
A Foguete Filme em parceria com o Sesc realizará um evento de criação de
curtas-metragens, onde cada participante ou grupo terá 24 horas para elaborar um curta
com um tema especíﬁco dito no primeiro dia, podendo utilizar os mais diversos
equipamentos, desde celulares à equipamentos proﬁssionais, sendo o estilo livre (drama,
terror, ação) e a criação mais ainda. Reúna os amigos, crie ideias, faça um ﬁlme!

Objetivos
1. Incentivar a passagem por todas as etapas da criação audiovisual;
2. A troca de conhecimentos sobre audiovisual na cidade;
3. Criação de objetos artísticos com o audiovisual;
4. Criar um intercâmbio entre as linguagens artísticas;
5. Estimular a busca por conhecimentos técnicos audiovisuais.

Regras
●

Grupos de 1-5 pessoas;

●

Prazo de 24 horas para criar o curta e entregá-lo pronto;

●

Qualquer equipamento pode ser utilizado (câmera, ﬁlmadora, celular etc), sendo o
formato a ser entregue em ".mp4";

●

O gênero do curta é livre (terror, ação, drama etc);

●

A duração do curta é livre;
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Cronograma
➢ 24/11 (sáb), das 9h às 10h30 - Apresentação do projeto e lançamento da proposta.
Local: Teatro do Sesc
➢ 25/11 (dom), das 16h às 17h - Inscrições gratuitas e entrega das mídias. Local:
Biblioteca do Sesc
➢ 25/11 (dom), das 19h às 22h - Exibição dos ﬁlmes. Local: Teatro do Sesc

Marcos
I.

Apresentação Inicial
Revelação do tema, apresentação das regras e auxílio com as criações dos curtas,
mostrando como fazer com poucos recursos.

II.

Inscrição e entrega das mídias
Entrega dos termos de imagem, som e curtas. Inscrição dos grupos.

III.

Exibição dos curtas
Após a entrega dos curtas, será realizado uma exibição destes aberta ao público.

IV.

Abertura ao debate
Ao ﬁm do processo criativo, será aberto a um debate, onde os grupos receberam
um feedback de seus trabalhos, para isso chamaremos proﬁssionais nas áreas de
audiovisual, teatro e fotograﬁa, criando um intercâmbio entre as linguagens
artísticas e lapidando os participantes para os próximos eventos.

fogueteﬁlmes@gmail.com

