Àrea de Drets Socials
Departament de Joventut

Barcelona VisualSound 2016
El Festival Barcelona VisualSound és un espai d’exhibició i una plataforma de promoció
per a la gent jove artista i creadora de l’àmbit audiovisual.
El Barcelona VisualSound aposta per les persones joves, per la seva presència a diferents
barris de la ciutat, per la diversitat de formats i disciplines audiovisuals i per donar
cabuda a públics i persones creatives amb sensibilitats diferents.
El Festival consta de:
 Secció Competició que reparteix 8.300 €.
o 5 categories (animació, documental, ficció, videoclip i videocreació)
o 3 concursos (banda sonora, 2 minuts en 1 dia i mapping)
 Festival del 4 al 11 de març amb una programació de les projeccions.
Premis:



Cada categoria i concurs té un premi jurat de 700 € i un premi públic de 250
€.
Premi especial MAX 20 per a la millor obra realitzada per un menor de 21
anys per valor de 700 €.

OBJETIUS





Esdevenir una plataforma de difusió de la creació en l’àmbit audiovisual de la
ciutat.
Promocionar i difondre a joves creadors en l’àmbit audiovisual.
Introduir a persones amb inquietuds creatives en l’àmbit audiovisual a través
d’una programació atractiva i novedosa.
Convertir el Festival en un esdeveniment de referència per a noves propostes
en el camp audiovisual.

PÚBLIC OBJETIU
El Festival està destinat a joves creadors del món audiovisual principalment de la ciutat,
però també arriba a joves creadors de tota Catalunya i d’arreu de l’Estat espanyol.
Pretén donar entrada als joves que s’inicien en el món de la producció audiovisual.
Es realitza a 8 equipaments municipals de 7 districtes de la ciutat per tal d’arribar als
joves des de la proximitat.

ORGANITZACIÓ
El Festival Barcelona VisualSound està organitzat per l’Ajuntament de Barcelona a través
de la Regidoria d’Adolescència i Joventut i 7 districtes de la ciutat: Ciutat Vella, SantsMontjuïc, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Andreu.
Els organitzadors del Festival són 8 equipaments municipals (espais, casal de joves i
centres cívics):
- Casal de Joves Palau Alòs
- Punt Multimèdia de Sants
- Casal de Joves Les Corts- Centre Cívic Les Corts
- Casal de Joves Casa Sagnier
- Espai Jove La Fontana
- Centre Cívic Carmel
- Espai Jove Boca Nord
- Espai Jove Garcilaso
COL·LABORADORS
Moltes de les activitats són fruit de la col·laboració dels equipaments organitzadors amb
entitats relacionades amb l’àmbit audiovisual i creatiu.
Alguns del col·laboradors d’anteriors edicions i de l’actual:

-

INS Mare de Déu de la Mercè
Filmin
Revista Young Espanya
Cinemes Girona
EMAV - Escola de mitjans audiovisuals de Catalunya
Badiu Jove
SOM CULTURA
Sidecar
Festival l’Alternativa
Cinema Lliure a la Platja
Consell de Joventut de Barcelona
Biblioteca Sagrada Família
Associació Salav 13
Caves Olivé Batllori
Nos Stop Barcelona Animació
ENTI

-

Fish Muvi
Grisart
Habitació 1418
Haikurts
Save the Children
Serielizados
Stereo Rent
In-Doc Associació de Documentalistes Independents

INAUGURACIÓ BARCELONA VISUALSOUND 2015

CLOENDA BARCELONA VISUALSOUND 2015

