IMOS FACER CINE CO MAR!
Programa e calendario 2019
8 SESIÓNS FORMATIVAS DENDE A PRÁCTICA:
• 4 de creación e planificación (1,5 horas por sesión)
• 2 de rodaxe (dúas mañás ou en fin de semana)
• 2 de montaxe (recomendamos 3 horas por sesión)
GRUPO MÁXIMO DE 20 ALUMNOS E ALUMNAS:
de 3º e 4º de ESO, 1º de BAC ou Ciclos (ata 18 anos)
COMEZAMOS O 30 DE SETEMBRO!

SESIÓN #01
QUE HISTORIA CONTAMOS?

SESIÓN #02
COMO A CONTAMOS?

A celebrar entre o 30 de setembro e 04 de outubro.

A celebrar entre o 7 e 11 de outubro.

•
•
•
•

Presentación do proxecto
Práctica narrativa e de creatividade
Identificación de temáticas posibles
Reto narrativo e visual para a seguinte sesión

•
•
•
•

Presentación de ideas e selección da definitiva
Análise de xéneros cinematográficos
Exemplos de narración visual
Redacción de sinopse e listaxe de necesidades

SESIÓN #03 #04 #05
GUIÓN FINAL E PLAN DE RODAXE

SESIÓN #05 E #06
RODAXE

A celebrar entre o 14 e 31 de outubro.

A celebrar do 4 ó 15 de novembro.

•
•
•
•

División por tarefas dos participantes
Práctica de traballo en equipo
Redacción do guión e do plan de rodaxe
Preprodución: casting, localizacións…

SESIÓN #07 E #08
MONTAXE E POSTPRODUCIÓN
A celebrar entre o 18 e 29 de novembro.
A montaxe pode requerir horas e hai que dispor de
equipos adecuados. Estas sesións poden realizarse
polas tardes para poder adicarlle 3 horas.
vidasmarineiras.gal
info@vidasmarineiras.gal / 637 5589 79

As necesidades de rodaxe serán as que determinen
a planificación destas sesións. Trataremos de que
podan resolverse en dúas mañás ou nun día
completo de mañá e tarde.

ESTREA EN DECEMBRO NO TEATRO JOFRE
As curtametraxes realizadas serán estreadas
no mes de decembro nunha gala no Teatro
Jofre de Ferrol.
MOSTRA DE FOTOGRAFÍAS ANTIGAS
En paralelo, crearemos unha exposición de
fotos antigas coas aportacións do alumnado
de todo o Golfo Ártabro Norte.

