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PRIME THE ANIMATION 8! A LES NÚVOLS

La 8ª edició del festival Prime The Animation! se celebra En les núvols! Aquest 

és el lema triat per a la celebració de l’esedeveniment online. A través dels 

núvols viatjarem de Los Ángeles a Tokio, passant per Noruega, Irlanda, Bélgica o 

el Canadà, per trobar-nos amb grans professionals de l’animació. Es podrà veure 

online més de 120 curts d’animació. Tot això sense moure´ns del sofà! 

Dins del seu variat programa i per segon any consecutiu, Prime the Animation! 

vol dedicar un espai especial a l’animació dirigida a tots els públics. En aquesta 

edició, les famílies, els col·legis, educadors/es, i eixos bojos baixets que habiten 

el món, trobaran 3 programes d’animació aptes per a tots els públics: Curts & 

Kids, Menudo Prime i la Competició de curtmetratges escolars. Amb un clic 

podràs veure curtmetratges realitzats a España, Portugal, Rusia, Pol·lónia o 

Argentina, que han sigut seleccionats per un jurat d’experts, per la seua qualitat 

i creativitat. Els curts utilitzen diferents tècniques d’animació, des del dibuix 

2D fi ns al stop motion, amb objectes i ninots, i hi ha creacions realitzades per 

tota mena de persones, des d’escolars fi ns a professionals. T’animes a participar 

l’any que ve?

Prime the Animation! entén l’animació com una poderosa eina capaç de 

transformar el món. Per això, vol donar a conéixer projectes d’animació 

alternatius als que acostumem a veure a les sales de cinema o la xicoteta 

pantalla. Els curtmetratges seleccionats aborden temàtiques socials, 

mediambientals, polítiques o personals. L’objectiu del festival és donar a 

coneixer aquestes produccions, gaudir del talent de joves realitzadors de tot el 

món i contribuir a la refl exió sobre els temes plantejats en les seues pel·lícules.

Sara Álvarez Sarrat (Directora del festival)

PRIME THE 
ANIMATION!

MENUDA FILMO

CINEMA PER A TOTS ELS PÚBLICS

PRIME THE ANIMATION!
20 - 25 d’octubre

En: primetheanimation.upv.es

Festival internacional d’animació 

d’Espanya que posa el focus 

en el talent jove: curtmetratges 

d’estudiants i òperes prevals.

VINE’T DE FESTIVALS
Saps quants festivals de cinema 

se celebren a la Comunitat 

Valenciana? Descobreix-ho en 

Festimapp, el mapa dels festivals 

de cinema realitzat per IVC La 

Filmoteca. En ell podràs veure 

la temàtica de cadascun, on se 

celebra i la seua pàgina web, per 

a consultar en quines dates se 

celebra i tota la seua programació. 

Pots veure-ho online ací:

ivac.gva.es/fomento/festimapp/mapa

http://ivac.gva.es/fomento/festimapp/mapa


PROGRAMA
Aquesta és la programació de la secció Curs & Kids. Que curts veuràs? Tant els curts d’aquesta secció com la resta poden 

veure’s de manera gratuïta sota inscripció en Festhome, del 20 al 25 d’octubre. 

En www.primetheanimation.upv.es eestaran habilitats els links per a accedir directament. També es pot accedir a través de 

de www.festhome.com.

VIA TANGO 

(ADRIANA NAVARRO, 2011, DIG. 2D)

Via Tango és un emocionant viatge en 

un tren de fantasia, en què el revisor 

s’enamora d’una passatgera. Durant 

el trajecte, tracta de seduir-la a ritme 

de tango, però, per a sorpresa seua, 

una altra dona també vol fer-li la 

cort. El tren es convertix en una pista 

de ball, producte de la desbordant 

imaginació del revisor, on tothom 

balla i somia.

EL GATO BAILA CON SU SOMBRA 

(MARÍA LORENZO (COORD.), 2012)

“Hi ha més misteri en l’ombra d’un 

home que camina que en totes les 

religions del món”, un homenatge 

animat al cine i els seus mites.

FRIENDSHEEP 

(JAIME MAESTRO, 2011, 3D) 

Un llop entra a treballar en una 

ofi cina plena d’ovelles, suculentes i 

sexis.

KATAKROKEN 

(JAIME MAESTRO I AITOR HERRERO, 

2014, 3D)

Ets capaç de descobrir i gaudir l’art en 

tot el que t’envolta, en les pedres, en 

l’aigua, en el capvespre, en una fl or. 

No obstant això, lluny d’admirar-te, 

felicitar-te o recolzar-te, has de veure’t 

perseguit, com un incomprès monstre 

rosa... CORRE!. Et persegueixen per 

donar-te caça, per acabar amb tu, però 

en el fons es vesteixen de tu perquè 

estimen el que representes

DENT DE LLEÓ 

(JORGE BELLVER, 2016, DIGITAL)

No hi ha fronteres per al vent ni límits 

per als sons. El vol d´una dent de lleó 

des del cor d´Àfrica fi ns a les nostres 

costes simbolitza l´esperança de futur 

per a milions de persones en un món 

globalitzat.

MARHABA (HELLO) (EMILIO MARTÍ, 

2016, STOP-MOTION)

Mohamad ha passat quasi la mitat de 

la seua vida vivint a mitges: escapant 

de la guerra a Síria, creuant el negre 

mediterrani, fent un viatge que 

semblava no tindre fi … però que ho 

tenia: un camp militar en Salónika, 

al nord de Grècia, al sud d’Idomenei

DRY FLY (RUT JUAN, 2018, 3D) 

Margarito és una assedegada mosca a 

punt de morir en un calorós dia. Amb 

una ala danyada y sense poder volar 

ataülla una gota d’aigua en la boca 

d’una planta carnívora. Margarito 

emprendrà una sèrie de gestes per 

poder aconseguir el seu objectiu 

sense morir en l’intent.

SABIES QUE...
..tots els curtmetratges de Curts & Kids estan realitzats a la Comunitat 

Valenciana? 

La secció està composta per una selecció del catàleg Curts de IVC. Per a 

formar part és requisit imprescindible que la pel·lícula siga valenciana.

http://primetheanimation.upv.es/
www.festhome.com


I EL PREMI 
ÉS PARA...
Si has sentit parlar de  festivals 
de cinema* segurament aquesta 

frase et sonarà. Quan una 

pel·lícula se selecciona i es 

projecta en un festival el públic 

pot descobrir-la i gaudir-la. Quan 

a més és premiada rep un impuls 

extra per fer-se més coneguda i a 

vegades, un suport econòmic.

Cada festival és diferent i 

decideix què vol premiar. El 

jurat* (o jurats) selecciona 

les pel·lícules que destaquen 

en cada categoria*. També es 

premia a vegades a persones 

i equips en concret dins de la 

realització: direcció, producció, 

actors i actrius, vestuari, so... 

Prime The Animation! atorga 

diversos premis, entre ells millor 

curtmetratge internacional, millor 

curmetratge experimental o millor 

curtmetratge valencià.

Hi ha una categoria especial que 

es sol incloure’s en quasi tots 

els festivals: el premi, o premis, 

del públic. En aquest cas som 

nosaltres, les personaes que 

anem a veure les pel·lícules, els 

qui votem per a decidir quina 

ha de emportar-se el premi. 

D’aquesta manera participem 

també a l’esdeveniment. Quan 

accedisques a veure els curts de 

Prime the animation! vveuràs que 

pots votar online en la mateixa 

pàgina de visionat de cada 

pel·lícula. Es pot votar fi ns al 

dissabte 24 i...el diumenge 25 es 

revelaran les més votades!

El lliurament de premis es du a 

terme al fi nal del festival, en la 

gala de clausura, on s’anuncia 

als qui han sigut premiats. És 

habitual que se’ls entregue 

també una escultura com 

reconeixement.

Els festivals dedicats al 

curtmetratge* són especialment 

importants, ja que és difícil veure 

aquest tipus de produccions en 

sales de cinema o en la televisió. 

Aquestos espais i els seus premis 

són essencials perquè puguen 

donar-se a conéixer.

SEGUIM

PER A BINGO 
Vos proposem un bingo visual per a jugar en grup, veu quantes més pel·lícules 

millor de la secció Curts & Kids i competeix amb la teua família. Qui serà el 

primer a trobar totes les imatges d’una línia? I el bingo complet? Sabríeu dir de 

quina pel·lícula és cada imatge?

16151413

SOLUCIÓ: 1: Dry Fly, 2: Via Tango, 3: Katakroken, 4: Marhaba (Hello), 5: Dent de lleó, 6: Friendsheep, 7: Dent 

de lleó, 8: Dry Fly, 9: Marhaba (Hello), 10: El gato baila con su sombra, 11: Friendsheep, 12: El gato baila con su 

sombra, 13: Katakroken, 14: El gato baila con su sombra, 15: Via Tango, 16: Friendsheep

1211109

8765

4321



UN JURADOT

DE CATEGORIA
Podeu jugar a ser un jurat* alternatiu 

del festival des de la vostra pròpia 

casa usant la plantilla que teniu al 

costat i seguint els següents passos:

1. Feu un calendari escrivint en cada 

dia les pel·lícules que voleu veure per 

que no se vos escape cap.

2. Inventeu-vos la vostra pròpia 

categoria*! Què premiaríeu vosaltres? 

La peli més divertida, el personatge 

més simpàtic? Inventeu una o 

diverses.

3. Voteu. De totes les pel·lícules que 

hàgeu vist només podeu votar tres en 

cada categoria amb 1, 2 o 3 punts. La 

puntuació de cada membre del jurat 

és personal. Quan les tingeu sumeu 

els punts i tindreu el vostre propi

palmarés*.

VOCABULARI

FESTIVAL DE CINEMA
Celebració centrada en un 

aspecte concret del cinema, o del 

cinema en general, durant la qual 

es projecten pel·lícules.

JURAT
En un festival de cinema, 

conjunt de persones que 

són seleccionades pel seus 

coneixements o trajectòria 

professional per a triar les 

pel·lícules guanyadores en una o 

diverses categories

CATEGORIA
Classifi cació que agrupa els 

motius de reconeixement pels 

quals una pel·lícula pot ser 

premiada: actors, directors, 

pel·lícules, bandes sonores, 

maquillatge, guio, entre altres

CURTOMETRATGE 
Pel·lícula de duració inferior als 

35 minuts

PALMARÉS
Conjunt de premiats en l’edició 

d’un festival

Les guies de Menuda Filmo formen part d’un projecte didàctic 

desenvolupat pel departament d’Extensió de La Filmoteca.

Diseny de maqueta original: Pablo Hernández Miñano

Continguts i edició: Luminaria | luminariaeducacion.com

PLAN MENUDA FILMO
AQUEST MES ET PROPOSEM...

Charlot de cambrer en patins? El gros i el fl ac treballant 

d’escura-xemeneies? Qualsevol cosa pot passar en els 

curtmetratges de la selecció

“GRANS CÒMICS DEL CINEMA MUT”

VISITA el Centre de Documentació de IVC La Filmoteca 

(c/ Doctor García Brustenga, 3).

DEMANA en préstec gratuït les pel·lícules de Menuda 

Filmo que et recomanem per a veure-les a casa.

ENTRA en la web i descàrrega la #GuíaDidáctica per 

aprendre més sobre la peli i sobre cinema.

GAUDEIX-LA! Hi ha moltes més!               ------->

http://ivac.gva.es/la-

fi lmoteca/programacion/

menuda-fi lmo
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SABIES QUE...
...hi ha categories* de premis de 

cinema d’allò més extranyes? No es 

donen dins de festivals, les atorguen 

mitjans especialitzats en cinema, però 

demostren que podem inventar una 

categoria sobre quasi qualsevol cosa. 

Per exemple, els premis Taurus compten 

amb la categoria “millor escena de foc”, 

la revista australiana Crikey premia a la 

“pel·lícula més infravalorada” i el blog 

The Golden Pipe atorga un guardó al 

“millor bigot”.

http://ivac.gva.es/la-filmoteca/programacion/menuda-filmo

