
Participe do II Festival Nacional Cinema, Arte e Cozinha Mineira como parte do cinema!
Envie seu filme:

A arte tem como objetivo transmitir sentimentos, ideias, crenças ou emoções; e nada melhor
que o cinema para poder manifestar e expandir a sutileza da arte de se comunicar. Agora,
imagine isso entrelaçado com a cultura mineira? Minas Gerais é conhecida por ser um
território de histórias encantadoras, belezas naturais e uma deliciosa gastronomia. Já imaginou
filmes retratando tudo isso? e melhor, enaltecendo um dos produtos mais importantes de
esfera mundial produzido na região, o café?

No II Festival Nacional Cinema, Arte e Cozinha Mineira, que acontecerá nos próximos dias
21, 22 e 23 de abril, em Nepomuceno - MG, você poderá prestigiar ou melhor, ser
prestigiado! Oportunidade única para poder ter a própria curta apresentada, além de contribuir
de diversas formas com a cultura e incentivar o crescimento da produção de filmes nacionais.
inscreva-se enviando seu filme e faça parte deste grande marco.

As inscrições dos curtas metragens para a mostra de cinema darão início à 00h do dia 13/03 e
seguirá até às 23h59 do dia 01/04. Deverão ser realizadas de modo online, através da
plataforma filmfreeway.com. Alguns requisitos importantes: o tema trabalhado deve ser o
“Meu é de café”, os filmes precisam dialogar com temas relacionados ao mundo do café.
Devem também ter até 30 minutos de duração. Outro ponto essencial é que as produções
inscritas na plataforma deverão incluir: cartaz, fotos
de divulgação, e filme disponível em alta resolução (podendo conter senha, que deve estar
informada na ficha de inscrição, para avaliação do comitê de seleção). Os demais requisitos a
serem cumpridos deverão ser acessados através do edital disponível no site do Festival
(festivalcinecozinhamineira.art.br).

Haverá na categoria premiações em dinheiro! Em editorias separadas os valores dos prêmios
são de R$1.500,00 para o curta vencedor no Mostra cidade, de R$5.000,00 para o melhor
filme no Mostra estudante e o Mostra nacional, os melhores serão classificados em três
posições; 1º lugar, com prêmio de R$10.000,00, 2º lugar, R$5.000,00 e 3º lugar, R$3.000,00.
A curadoria está sob coordenação de Aryanne Ribeiro, produtora cultural e realizadora de
festivais de cinema, a troca de conhecimento será enriquecedora. Impossível ficar de fora!
Venha, concorra e aprimore o evento com sua obra!

Talita Rodrigues
Assessora de Imprensa

https://festivalcinecozinhamineira.art.br/ii-festival-nacional-cinema-arte-e-cozinha-mineira/

