
II Concurs d’animació stop-motion en 30″
Bases de participació

El Meu Primer Festival, amb la col·laboració de TV5MONDEplus, organitza el II Concurs
d’animació stop-motion en 30″. Els participants han de crear un petit vídeo d’animació en
stop-motion amb unes tisores com a protagonistes.

A qui va dirigit?
Aquest concurs va dirigit a nens i nenes fins els 12 anys i les seves famílies. L’animació
stop-motion és una tècnica molt artesanal i delicada que demana una bona dosi de
paciència i motivació. Els adults poden acompanyar en aquest procés els seus fills i filles,
però és important que els nens i nenes tinguin el protagonisme durant la creació.

Quins requisits ha de complir la peça final?
● Durada: 30 segons (màxim)
● Protagonistes: unes tisores
● Frame rate mínim: 8 fotogrames per segon (podeu animar a més fps si voleu)
● Àudio: sense so

Es valorarà la qualitat de l’animació a nivell tècnic i també la creativitat a l’hora de concebre
la peça amb unes tisores com a protagonistes. El vídeo pot explicar una història o pot ser
una obra experimental sense una narrativa linial.

Qui forma part del jurat?
El jurat està format per tres membres: Giovanni Macelli, cofundador de Zampanò!, Nathalie
Modigliani, codirectora d’El Meu Primer Festival, i una persona de l’àrea de programes
infantils de TV5MONDE.

Quin és el premi?
El guanyador o guanyadora rebrà una tauleta Samsung Samsung Galaxy Tab S6 Lite,
gentilesa de TV5MONDEplus, patrocinador de l’activitat.

Inscripcions i terminis
Per presentar-se al concurs cal inscriure’s a través del formulari de participació que hi ha al
web primerfestivaldecine.com/ca/concurs. Cada participant pot presentar fins a un màxim de
tres vídeos. El jurat emetrà el seu veredicte el 17 de desembre del 2021, que es comunicarà
de forma oficial al web del festival i a les xarxes socials.

___________________________

TV5MONDEplus és la plataforma francòfona internacional de vídeos sota demanda llançada per TV5MONDE. Disponible
arreu del món (excepte, de moment, a la Xina, els Estats Units i els Països Baixos), aquesta oferta de continguts
exclusivament en llengua francesa, subtitulada a cinc idiomes (francès, anglès, espanyol, àrab i alemany), té la vocació d’oferir
la possibilitat de descobrir programes francòfons i de promoure la llengua francesa i el seu aprenentatge entre els més joves.
Accessible de forma gratuïta (AVOD) en tots els suports web i mòbils, ofereix contingut generalista, cultural i infantil.


