PRESENTACIÓ 2022

CATALUNYA NORD

EL FESTIVAL
PREMIS SESSIONS DE COMPETICIÓ
Courts-Circuits 66 és un festival
itinerant que té lloc a diversos
municipis de la Catalunya Nord.
Va néixer del desig de compartir la passió
dels curtmetratges amb uns públics que
no hi tenen accés en temps normal, i a la
vegada fer-los descobrir el patrimoni
cultural català.

Premi del Públic

15 pel·lícules internacionals

Premi del Jurat

5 pel·lícules a cada sessió

Premi del Elegits

3 sessions de competició per

Premi dels Joves

a visualitzar la totalitat de les

Premi Cinémad

pel·lícules

500€ A CADA
GUARDONAT

SESSIONS TEMÀTIQUES
Sessió Joventut

Es vol valorar aquesta vessant descuidada del cinema
en el marc d’un festival itinerant descentralitzat arreu
del territori. Les sessions poden tenir lloc a la sala de
cinema del poble com a punts d’interès del municipi.

Sessió Patrimoni
Sessió Música
Sessió Tunísia
Sessió “Carta Blanca”
Lectura Musical de Guió a

Anima el poble el temps del dia, el fa descobrir als
assistents de fora, i ofereix als habitants un moment de
cultura quasi sense moure's de casa.

càrrec del cantant
perpinyanenc CALI,
Invitació al cinema

La projecció es pot fer tant a la plaça d’un poble com en
una sala de cinema, a la paret d’un monument o fins i tot
dins d’un teatre! S’organitza sempre en cooperació amb les
entitats locals (ajuntament, museus, comerços, etc.) per tal
que beneficiï a tots.

OBERTURA
I CLOENDA

del CALI,
+
esdeveniments,
trobades
amb diversos
artistes, etc.

Courts- Circuits 66 és a la vegada un viatge dins del territori
i del món del curtmetratge, una activitat original lligada amb
activitats turístiques més clàssiques. El curtmetratge
permet crear ponts entre la gent, i moments inoblidables.

Diumenge 17 d’agost del 2022
Obertura del Festival i primera
projecció

Dissabte 24 de setembre del 2022
Nit de cloenda i guardonades al
Palau dels Reis de Mallorca de
Perpinyà.

Enguany volem apostar més que mai pel transfronterer, i apropar
els catalans dels dos costats de la frontera.
Primer de tot a través de la llengua: subtitularem una
dotzena de pel·lícules en català. També organitzarem
sessions de treballs en col·laboració amb el Festival de
Cinema de Girona per a professionals del món del cinema
català, tant del nord com del sud.
Enguany, volem organitzar sessions del festival a
municipis sud-catalans per primer cop.

INTENCIONS
El curtmetratge, massa sovint percebut com un esbós del
llargmetratge, és un espai de creació cinematogràfic que
permet als joves cineastes de començar una carrera i que
ens ofereix obres mestres increïbles.
JACQUES VINAS
Director de les relacions públiques

A l'igual del format llarg, el curtmetratge també té les
seues obres mestres. Intentem amb Courts-Circuits 66
d'oferir-les al màxim de gent possible, siguin drames,
comèdies, pel·lícules d'animació, documentals, pel·lícules
d'aquí o de la resta del món.
Tots els curtmetratges triats han de ser per nosaltres com
pel públic una experiència sensible, humana i intensa.
PIERRE ALFRED EBERHARD
Director artístic

El curtmetratge és al cinema el que la novel·la curta és a la literatura, un
gènere a part.
Una sessió de curtmetratge permet al públic descobrir varis universos i
visions, en un temps reduït.

PROJECTE 2022
més informacions :
www.courtscircuit66.com

Per a l'edició 2022, desenvolupem noves sessions temàtiques sobre el
patrimoni, la música, la joventut, etc.
Invitarem força realitzadors i enguany deixarem carta blanca a la
mediateca de Tunis el temps d'una sessió per tal que ens fessin
descobrir llur país i teixir lligams.
Amb Cali i d'altres artistes proposarem també trobades,
esdeveniments en complement de les sessions clàssiques.

DADES D’INTERÈS
2021
ARTICLES

DE PREMSA

1 700

+30

ESPECTADORS

LA SEMAINE DU ROUSSILLON
MADE IN PERPIGNAN
L'INDEPENDANT

FULLETONS

LE PETIT AGENDA

25 000

BREF CINÉMA
FRANÇA BLAU ROSSELLÓ

10 000

PROGRAMES
DISTRIBUÏTS

EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
PROJECCIONS
TEMÀTIQUES

38

1

6

LECTURES
MUSICALS

750

CARTELLS

24
6

2 TROBADES
INTIMISTES

ESDEVENIMENTS

GRATUÏTS PER AL PÚBLIC
HI VAN PARTICIPAR 21 MUNICIPIS DE CATALUNYA
NORD EL 2021

PROJECCIONS DE
COMPETICIÓ

21

EL PATRIMONI
2021

MUNICIPIS
DE CATALUNYA
NORD EL 2021

FESTIVAL
CURTMETRATGE
GRATUÏT
ITINERANT

Sempre que venim en un poble provem de
valoritzar tot el seu patrimoni.
Al nostre programa presentarem unes recomanacions
de visites i de restaurants car molts dels assistents de
fora es queden el dia sencer al poble quan assisteixen a
una projecció.
Aquestes recomanacions les preparem conjuntament amb els
ajuntaments i altres entitats del poble.

FEM VIURE EL PATRIMONI, L'ANY PASSAT VAM
PROJECTAR PEL·LÍCULES A

2
1
5
2
1
12

PRIORATS
CLAUSTRE
CINEMES
CASTELLS
ESGLÉSIA
PLACES DE
POBLE

OBJECTIUS
2022

5 000

20 000

PROGRAMES

ESPECTADORS

DISTRIBUÏTS

3

FULLETONS

25 000
SESSIONS DE COMPETICIÓ
SESSIONS TEMÀTIQUES SOBRE :
RUGBI

FESTIVALS
TRANSFRONTERERS
JOVENTUT

TUNÍSIA

LICEU

MÚSICA

EXPOSICIÓ
FOTOGRÀFICA
PROJECCIONS
TEMÀTIQUES

50

1

ESDEVENIMENTS

DE
24 PROJECCIONS
COMPETICIÓ

12

LECTURES
MUSICALS

GRATUÏTS

MÉS QUE
L'ANY
PASSAT

11

2 TROBADES
INTIMISTES

SOCIS
TREBALLEM EN COOPERACIÓ AMB

Treballem en cooperació amb el Departament de Cultura Francès, la regió Occitanie, el Departament dels
Pirineus Orientals (Catalunya Nord), France Bleu Roussillon, Cinémaginaire, Dadou, Pays Pyrénées
Méditerranée, Plataforma per la Llengua, l’Institut Jean Vigo, Art San Roch, Urban Media, l’Oficina Pública de
la Llengua Catalana, Occitanie Films, Cinemad, LCNT, La Semaine du Roussillon, Plataforma per la Llengua,
Festival de Cinema de Girona.

EQUIP CC66
PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ

SECRETARI DE L'ASSCIACIÓ

Gérard Crouzet

André Bourret

DIRECTOR DE LES RELACIONS PÚBLIQUES
Jacques Vinas

DIRECTOR ARTÍSTIC
Pierre Alfred Eberhard

RELACIONS TRANSFRONTERERES

ASSISTENTA DE PRODUCCIÓ

Hug Domenech de Cellès

Mathilde Goinguenet

ASSOCIACIÓ COURTS-CIRCUIT 66
5 Carrer del Mitg, 66300 Castellnou
festivalcc66@gmail.com
www.courtscircuit66.com

