EDUCACIONAL / MICE

EXPERIÈNCIA CINEMATOGRÀFICA
APRÈN QUINS SÓN ELS PROCESSOS PER AL RODATGE D’UN CURTMETRATGE

Estada de cap de setmana en una casa rural on aprendràs l’experiència de rodar un
curtmetratge amb tot inclòs; guions, disfresses, maquillatge, preparació...

PROGRAMA
Durada de l’activitat: 1 o 2 dies
Dia 1. Arribada
Arribada a l’allotjament i repartiment dels papers dels actors, càrrecs i funcions de cadascuna
de les persones involucrades en el rodatge del curtmetratge.
Després d’arribar a la casa rural es presentarà el programa d’activitats que es faran. Es farà un
breu estudi dels coneixements que tenen els participants i també s’assignaran les tasques i es
repartiran papers d’actors, càrrecs i funcions de cadascuna de les persones involucrades en el
rodatge del curtmetratge, adaptant-los a la personalitat i desig de cada persona.
Dia 2.
Preparació i inici de la gravació. Gravació durant tot el dia.
Avui començarem la gravació del curt. Durant el dia anirem descobrint els secrets de gravació i
interpretació que ajudaran a ampliar els nostres coneixement cinematogràfics, també
s’explicaran les tasques de maquillatge, vestuari, decoració, localització, etc. Gravació durant
tot el dia.
Dia 3.
Finalització del rodatge i tasques de producció. Sortida.
Després d’esmorzar començarà el muntatge del curt en el qual triarem els millors moment,
afegirem efectes especials, adaptarem veus i música utilitzant diferents programes d’edició o
creació. Farem una anàlisis general del curt i compartirem les nostres impressions i
experiències de l’activitat entre tots.
RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT
L’allotjament i la restauració es troben a la mateixa casa rural on es fa la gravació del
curtmetratge.
Casa Rural: CAN TORRELLAS DE LA RIBA
Carretera de l'Esparra nº29
17421 Riudarenes, Girona.
972 164 906

Aquest projecte està finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, pel Servicio Público de Empleo Estatal i pel Fons Social Europeu,
d’acord amb el Programa d’ajuts a Projectes Innovadors i Experimentals, regulat per l’ORDRE EMO/280/2013, de 6 de novembre.
Programa finançat a càrrec de fons provinents de Pressupostos Generals de l'Estat
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MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà, anglès i francès.
Edat mínima: per a tots els públics
Grups (mínim/màxim):
Mínim: 4 persones
Màxim 15 persones

COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
Carretera de l'Esparra nº29
Riudarenes

DATES
Durant tot l’any.
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu cap de setmana
€ per persona/habitació doble
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
Preu un dia
€ per persona/habitació doble
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
• 2 nits allotjament (opció “Cap de Setmana”)
• Pensió Completa (opció “Cap de setmana”) o dinar (opció “Dia”)
• Activitat “Gravació d’un curt”
El preu no inclou:
• Transport fins a la casa
• Qualsevol activitat no descrita en el programa
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CONTACTES
CURT RURAL

Carles - 626 162 596
info@selvaent.com
info@curt-rural.com
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