ESTIU 2020

Des de fa 25 anys l’ESCAC treballa per a buscar
i potenciar el talent dels joves cineastes. I ho fem
a través d’un sistema pedagògic basat en
el learning by doing i el treball per projectes.
A ESCAC formem storytellers. Ensenyem a
explicar històries des de qualsevol de les
disciplines que s’imparteixen a l’escola.

Consultar bases a la web:
www.cinebase.escac.es
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El 21 d’abril del 2020, CINE BASE – ESCAC
i el BCN Film Festival s’uneixen un altre any per
la 2a Edició del Festival de Curtmetratges Cine
Base, amb l’objectiu d’incentivar la creació i el
talent de joves motivats per l’audiovisual.
Aquesta iniciativa promou l’interès de nous
espectadors i públics fidels a la cinematografia.
En aquest context, volem propiciar que els joves
gaudeixin de l’experiència de veure, compartir
i viure el cinema, participant en un esdeveniment de reconegut prestigi dins de la indústria
cinematogràfica, com ho és el BCN Film Festival
Sant Jordi i els cinemes Verdi; En la 1a Edició del
2019 es van concedir 5 beques de talent, pel curs
Foundation d’ESCAC, a l’equip guanyador del
millor curtmetratge.
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—Concurs de Curtmetratges

Viu un estiu de cinema a l’ESCAC!

M

Festival Cine Base

Així ho demostren les carreres de graduats
de la talla de Juan Antonio Bayona, Javier Ruiz
Caldera, Mar Coll, Laura Pedro, Elena Trapé o
Dani de la Orden, entre molts d’altres.
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Sobre l’ESCAC

Summer School aporta una introducció
bàsica a la narrativa audiovisual a través
d’un curs formatiu lúdic, basat en
la realització de projectes.

Joves que senten curiositat o interès pel món
audiovisual o que volen experimentar les seves
possibilitats. L’edat recomanada és de 12 a 18
anys aproximadament.

1/CURS BEGINNER
Dirigit a aquells alumnes que estan interessats a
iniciar-se en el món de la Narrativa Audiovisual
(setmanal).

IDIOMA
Cast | Cat

METODOLOGIA
Classes diàries de Pràctiques de Narrativa
individuals i en grup, on els alumnes escriuen,
roden i munten les seves pràctiques.
Desenvolupament i producció completa d’un
projecte de curtmetratge grupal.

2/CURS ADVANCED
Dirigit a aquells alumnes que ja han participat
2 setmanes en el Curs Beginner i volen seguir
ampliant els seus coneixements (quinzenal).

A més, s’ofereix als alumnes la possibilitat de
complementar el curs amb visionats i sessions
d’aula oberta de diferents especialitats.

3/CURS ESPECIALITAT
Dirigit a aquells alumnes que hagin participat en
el Curs Advanced o que tinguin coneixements
previs i vulguin incrementar la formació en un
àmbit audiovisual determinat (quinzenal).
Es podrà escollir l’especialitat entre:
—Foto
—Direcció
—Art
—Guió
—Animació (VFX)
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Dades d’interès

ITAD

Es proposen 3 opcions:

DATES
Del 29 de juny al 24 de juliol de 2020
Es realitzaran setmanalment i quinzenalment
en funció del curs escollit.
HORARI
—De 10h a 14h classes pràctiques dirigides.
—De 15h a 20h classes optatives complementàries: Art, Muntatge, Foto, Animació, Guió, So
i Visionats
PREUS
—Beginner: 1 setmana – 180€
—Beginner: 2 setmanes – 300€
—Advanced: 2 setmanes – 360€
*Accés Advanced realitzant 2 setmanes de Beginner

—Especialitat: 2 setmanes – 360€
—Beginner + Advanced: 4 setmanes – 560€
—Advanced + Especialitat: 4 setmanes – 560€
Descompte d’un 10% amb el Carnet Jove
*Nota: Una vegada tancat el període d’inscripció, i ja
formalitzada la matrícula, qualsevol canvi s’haurà de
notificar a través del e-mail base@escac.es

INSCRIPCIONS
Les inscripcions a través de
www.cinebase.escac.es
Per més informació contactar amb
base@escac.es
ESCAC disposa d’un servei de cafeteria
i restaurant gestionat per Yummy Taller.
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A qui es dirigeix

Estiu 2020

Festival Cine Base
Concurs de Curtmetratges
El 21 d’abril del 2020, CINE BASE – ESCAC
i el BCN Film Festival s’uneixen un altre any
per la 2a Edició del Festival de Curtmetratges
Cine Base, amb l’objectiu d’incentivar la creació
o el talent de joves motivats per l’audiovisual.
Aquesta iniciativa promou l’interès de nous
espectadors i públics fidels a la cinematografia.
En aquest context, volem propiciar que els joves
gaudeixin de l’experiència de veure, compartir
i viure el cinema, participant en un esdeveniment de reconegut prestigi dins de la indústria
cinematogràfica, com ho és el BCN Film Festival
Sant Jordi i els cinemes Verdi; en la 1a Edició del
2019 es va concedir 5 beques de talent, a l’equip
del millor curtmetratge, pel curs Foundation
d’ESCAC.

Consultar bases a la web:
www.cinebase.escac.es
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Caldera, Mar Coll, Laura Pedro, Elena Trapé o
Dani de la Orden, entre molts d’altres.
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A ESCAC formem storytellers. Ensenyem a
explicar històries des de qualsevol de les
disciplines que s’imparteixen a l’escola.

Summer
School
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Des de fa 25 anys l’ESCAC treballa per a buscar
i potenciar el talent dels joves cineastes. I ho fem
a través d’un sistema pedagògic basat en
el learning by doing i el treball per projectes.
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Sobre l’ESCAC

Summer School aporta una introducció
bàsica a la narrativa audiovisual a través
d’un curs formatiu lúdic, basat en
la realització de projectes.

Joves de 13 a 17 anys que senten curiositat o
interès pel món audiovisual o que volen
experimentar les seves possibilitats.

1. CURS BEGINNER
Dirigit a aquells alumnes que estan interessats a
iniciar-se en el món de la Narrativa Audiovisual.
(setmanal)

IDIOMA
Cast | Cat

METODOLOGIA
Classes diàries de Pràctiques de Narrativa
individuals i en grup, on els alumnes escriuen,
roden i munten les seves pràctiques.
Desenvolupament i producció completa d’un
projecte de curtmetratge grupal.
A més, s’ofereix als alumnes la possibilitat de
complementar el curs amb visionats i sessions
d’aula oberta de diferents especialitats.

2. CURS ADVANCED
Dirigit a aquells alumnes que ja han participat
2 setmanes en el Curs Beginner i volen seguir
ampliant els seus coneixements. (quinzenal)
3. CURS ESPECIALITAT
Dirigit a aquells alumnes que hagin participat
en el Curs Advanced o estiguin cursant
Batxillerat Artístic o Audiovisual o similar i
vulguin incrementar la formació en un àmbit
audiovisual determinat.
Es podrà escollir l’especialitat entre:
—Foto
—Direcció
—Art
—Guió
—Animació (VFX)
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A qui es dirigeix

DATES
Del 29 de Juny al 24 de juliol de 2020
Es realitzaran setmanalment i quinzenalment
en funció del curs escollit.
HORARI
—De 10h a 14h classes pràctiques dirigides.
—De 15h a 20h classes optatives complementàries: Art, Muntatge, Foto, Animació, Guió, So
i Visionats
PREUS
—Beginner: 1 setmana – 190€
—Beginner: 2 setmanes – 320€
—Advanced: 2 setmanes – 380€
*Accés Advanced realitzant 2 setmanes de Beginner

—Especialitat: 2 setmanes – 380€
—Beginner + Advanced: 4 setmanes – 600€
Descompte d’un 10% amb el Carnet Jove
*Nota: Una vegada tancat el període d’inscripció, en
el cas de voler realitzar un altre curs, dependrà de les
vacants i el preu serà l’estipulat per setmana.

INSCRIPCIONS
Les inscripcions ja estan obertes a través de
www.cinebase.escac.es
Per més informació contactar amb
base@escac.es
ESCAC disposa d’un servei de cafeteria
i restaurant gestionat per Yummy Taller.
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