
Les obres 
pre-seleccionades es 

projectaran en tandes 
de 5 curtmetratges 
durant els quatre 

divendres de setembre 
(dies: 6, 13, 20 i 27) a 
les 21.00h en el Voi la! 
cafe-teatre de Manresa.

Si tens un telèfon 
mòbil i t’agrada el 

cine, participa creant 
el teu propi curt. Si 

vols participar a 
Cinephone pots 

fer-ho de l’1 de gener 
fins el 31 d’agost de 

2013.

PRIMER PREMI JURAT 
800€


SEGON PREMI XARXA 

400€


TERCER PREMI JURAT 
200€

L’entrega de premis del 
festival serà el dissabte 

28 de setembre dins 
d’un acte en el que es 
projectaran les obres 

premiades i es lliuraran 
els premis: PREMI 
XARXA, PRIMER I 

SEGON PREMI DEL 
JURAT. 

De tots els 
curtmetratges 
presentats se’n 

pre-seleccionaran 20 
finalistes que es 

donaran a conèixer el 
dimecres 4 de 

setembre en aquesta 
web.

A la secció de vídeos 
podràs veure tots els 

curtmetratges 
participants i votar 

pel teu favorit fins el 
dia 27 de setembre. 
Les votacions per 

internet seran les que 
decideixin el premi 

Xarxa

II Festival 
internacional de 

curtmetratges 
amb telèfon 

mòbil Versión Online

Cancelar Suscripción

Cinephone és un festival de curtmetratges realitzats amb telèfon mòbil d’àmbit 
internacional i temàtica lliure que pretén apropar la realització de cine a un 

segment ampli de públic amb uns mínims costos econòmics. Es presenta com 
una iniciativa de l’associació de cine Lokuos Films que compta en la seva 

organització amb estudiants del Grau Multimèdia de la UOC.
La finalitat del festival és contribuir a la promoció i difusió de la creació 

cinematogràfica, a la vegada que s’estimula als més joves a iniciar-se en la 
realització amb una eina d’ús habitual com és el telèfon mòbil.

La característica principal de Cinephone, l’ús del telèfon mòbil, ha propiciat que 
el Festival compti amb representació en l’exposició de contingut audiovisual que 

s’organitza en el Mobile World Centre, seu de la Mobile World Capital, edifici 
situat a la Plaça Catalunya de Barcelona orientat al món de la mobilitat i la 

transformació social que aquest implica.

Finalistes

ORGANITZACIÓPATROCINADORS

Projeccions

Premis

Descarrega’t les bases i comença a filmar! 
http://www.cinephone.org

Entrega de 
premis

Participa Vota

Si tens qualsevol dubte posa’t 
en contacte amb nosaltres: 
info@cinephone.org 

Els curtmetratges presentats 
seran projectats als centres 
FNAC de Barcelona. 
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Descàrrega nostra 
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