RIURAU FILM FESTIVAL VI Edició 2017
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES
BASES
El RIURAU FILM FESTIVAL (RRFF) va nàixer amb voluntat d'oferir un espai de trobada, difusió,
desenvolupament i competència a realitzadors de curtmetratges de tot el món. La VI edició del RRFF
2017 tindrà lloc en Dénia els dies 8 i 9 de setembre, en Jesús Pobre el divendres dia 15 de setembre i
a Xàbia els dies divendres 22 i dissabte23 de setembre. Està organitzat per l'Asociació Escola de
Cinema RiuRau (ECRR) els membres de la qual formen el Comitè de Selecció del Festival, juntament
amb els professors de l'Escola.
1. Participació.
La participació està oberta a tots els productors i realitzadors de curtmetratges de qualsevol
nacionalitat les pel·lícules de la qual hagen estat produïdes a partir de l'1 de gener de 2015.
Cada autor podrà presentar el nombre d'obres que desitge sempre que no les haja presentat
anteriorment en aquest certamen.
2. Seccions del concurs.
El RRFF consta de les següents categories o seccions:
a) Ficció LGTB
b) Film de Dansa
c) Ficció en general
d) Ficció Immigració
i) Ficció Junior (Veure especificacions en el punt 5 )
El Comitè de Selecció es reserva la possibilitat de variar la secció a la qual s'opta en funció de la
qualitat i contingut de l'obra a concurs.
3. Requisits dels curtmetratges.
Podrà optar a concurs tot curtmetratge de ficció o film de dansa el metratge de la qual no excedisca de
20 minuts (excepte Ficció Junior).

El certamen no contempla les categories d'Animació ni de Documental d'acord amb les modalitats que
imparteix l'Escola de Cinema RiuRau, que no les inclou. La presentació de qualsevol obra d'Animació

o Documental comportaria el rebuig automàtic de la mateixa per part del Comitè de Selecció.
4. Presentació dels curtmetratges (excepte Ficció Junior).
Les pel·lícules per a visionat del Comitè de Selecció hauran de realitzar la inscripció online a través de
la Web de MOVIBETA ( www.movibeta.com ) i ser presentades abans del 30 de maig de 2017 per a
totes les seccions.
Els costos d'inscripció i enviament de còpia a través de la plataforma MOVIBETA seran satisfets pels
participants. El RRFF no obté cap benefici econòmic amb les inscripcions dels curts.
Per a qualsevol informació addicional, el participant pot remetre's a la Web del festival
(http://www.riuraufilmfestival.com) o enviant un correu electrònic a través de la plataforma del RRFF
en MOVIBETA.
Totes les obres que participen en qualsevol de les seccions es presentaran en versió original. En el cas
que l'idioma siga diferent de qualsevol de les llengües cooficials de la Comunitat Valenciana, llija's
valencià i castellà, obligatòriament es presentarà amb subtítols en qualsevol de les dues llengües
cooficials. Es valorarà al seu torn que els curtmetratges incloguen també subtítols en anglès.
Els participants posaran a la disposició de l'organització una còpia del seu curtmetratge en format de
qualitat per a poder ser descarregat i projectat durant el festival o en les projeccions descrites en
aquestes bases. Al seu torn posaran a la disposició del festival el cartell promocional de la pel·lícula i
un tràiler promocional, si ho tinguessin, per al seu ús en la difusió del Festival.
5. Presentació dels curtmetratges Ficció Junior.
Els curtmetratges de la secció Ficció Junior hauran d'estar realitzats per xiquets i joves de 5 a 12 anys.
Professors, pares i tutors podran dotar al menor d'informació i elements d'ajuda per a la realització dels
mateixos.
Els participants en Ficció Junior hauran de realitzar la inscripció online i presentar les pel·lícules per al
seu visionat pel Comitè de Selecció abans del 30 de maig de 2017.
Per als participants en Ficció Junior no hi haurà costos d'inscripció ni d'enviament de còpia a través de
la plataforma MOVIBETA . Per a això, després de registrar-se en la web, www.movibeta.com deuran
enviar un correu a info@movibeta.com sol·licitant la inscripció gratuïta en la secció Junior del
RIURAU FILM FESTIVAL.
Des d'info@movibeta.com li contestaran perquè a partir d'aqueix moment puga realitzar-se la
inscripció sense haver de pagar per això.
L'enviament d'aquests curts a la plataforma haurà de ser realitzat per un adult garant del seguiment del
curt i del seu contingut, i que assumisca la total responsabilitat dels drets d'imatge dels menors que
apareguen en els curtmetratges.

6. Premis.
Els curtmetratges participants optaran als següents premis per categoria:

6.1. Premis Secció Ficció:
El Jurado atorgarà en aquesta secció els següents guardons:
Millor Curtmetratge de Ficció : Premie Vila de Xàbia 600 %o20AC, diploma i estatuilla.
Millor Adreça: Premie Ciutat de Denia 600 %o20AC, diploma i estatuilla.
Millor Curtmetratge en Llengua Valenciana: Diploma.
Millor Intèrpret: Diploma.
Millor Cinematografia: Diploma.
Millor Adreça d'Art: Diploma.
Millor Guió: Diploma.
Millor Muntatge: Diploma.

6.2 Premie Secció Film de Dansa
El Jurado atorgarà en aquesta secció el següent guardó:
Millor curt Film de Dansa: Premi EATIM de Jesús Pobre 300 euros , diploma i estatuilla

6.3. Premie Secció Ficció LGTB
El Jurado atorgarà en aquesta secció el següent guardó:
Millor Curtmetratge LGTB: Premi EATIM de Jesús Pobre 300 euros , diploma i estatuilla.

6.4 Premie Ficció Immigració
El Jurado atorgarà en aquesta secció el següent guardó:
Millor Curtmetratge Ficció Immigració: Premie Ciutat de Denia 300 %o20AC, diploma i estatuilla.

6.5 Premie Ficció Junior
El Jurado atorgarà en aquesta secció el següent guardó:
Millor Curtmetratge Ficció Junior : Premi Junior Vila de Xàbia : Trofeu, Diploma i tres passatges
anada i volta Balearia.

6.6 Jurado i lliuraments.
El Director del Festival designarà un Jurat format per un mínim de tres especialistes de l'entorn
cinematogràfic que decidiran les pel·lícules premiades. L'Organització del RRFF es reserva la
possibilitat de formar diferents jurats per a cadascuna de les seccions a concurs. La decisió del Jurado

serà inapel·lable.
Els premis no són excloents, la qual cosa comporta que un curtmetratge puga rebre més d'un premi.
L'organització farà arribar els diplomes i els llorers corresponents als guanyadors.
L'organització no es responsabilitza d'enviar les estatuillas. Les estatuillas es lliuraran en mà als
guanyadors o al seu representant acreditat el dia del lliurament de premis.
7. Drets
El participant es farà plenament responsable d'ostentar tots els drets relatius a l'obra que presenta a
concurs.
El Festival no es fa responsable de la falta de drets d'imatge, so, etc. que puguen concórrer en els
curtmetratges.

8. Selecció.
El Comitè de Selecció farà una preselecció d'obres presentades de les quals decidirà les pel·lícules
finalistes que es projectaran en el Festival. Els curtmetratges seleccionats s'anunciaran abans del 13
d'agost de 2017 per a totes les categories.
El Comitè de Selecció tindrà en compte la utilització de la fragmentació, el multiperspectivismo i el
bon maneig de l'el·lipsi en els curtmetratges.
El RRFF es reserva la possibilitat de poder fer una sessió prèvia oberta al públic en la qual es
projectaren una selecció de curts de qualitat que no obstant açò no opten a premi.
Les pel·lícules premiades podran ser projectades en una sessió posterior oberta al públic organitzada
pel RRFF i l'Asociació Escola de Cinena RiuRau (ECRR).
9. Uns altres.
Les còpies de totes les pel·lícules premiades romandran en els arxius de la Filmoteca del RRFF, creada
per a la seua conservació i consulta, i es podrà fer ús de les mateixes en activitats culturals i educatives
i amb caràcter no lucratiu promogudes pel RRFF o l'Associació Escola de Cinema RiuRau (ECRR),
que ho organitza.
9. Acceptació de les bases i Llei de protecció de dades.
La inscripció suposa la plena acceptació d'aquestes bases així com les decisions de l'Organització,
Comitè de Selecció i Jurats. Qualsevol qüestió no prevista en les bases serà resolta per l'Organització
del Festival i serà inapel·lable.
L'organització es compromet i obliga al fet que les dades de caràcter personal pertanyents al fitxer de
dades dels participants seran tractats conforme a l'article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de

desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
L'obtenció el premi obliga a publicar el llorer del RRFF en els crèdits del curtmetratge.

