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Inscrições 10ª Goiânia Mostra Curtas
Carina Teixeira | terça-feira, 17 agosto 2010Sem Comentários
Até o dia 20 de agosto, estão abertas as inscrições para a 10ª Goiânia Mostra Curtas, que será realizada
entre os dias 5 e 10 de outubro, no Teatro Madre Esperança Garrido, Colégio Santo Agostinho, em GoiâniaGO.
Os interessados devem enviar seus projetos de filmes (35mm) e vídeos de todos os gêneros, mediante envio
de cópia em DVD e preenchimento completo da ficha de inscrição. Os títulos, além de inéditos no festival,
devem sido realizados a partir de 2009.
Nesta edição, o tema da mostra será o aniversário de 10 anos do festival, que vai pautar debates, oficinas,
seminário e mostra especiais não-competitivas – Curta Mostra Especial 10 Anos (principal) e Curta Mostra
Goiás Especial 10 Anos – que trarão um retrospecto das produções de destaque na década exibidas na tela
grande do festival, de 2001 a 2009. A Curta Mostra Cinema nos Bairros Especial 10 Anos (competitiva)
elegerá, por júri popular, melhor filme já exibido nas praças de Goiânia nesse período.
Além das mostras comemorativas, a programação permanente da Goiânia Mostra Curtas trará cinco outras
mostras: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Municípios, Curta Mostra Goiás, 9ª Mostrinha – dedicada ao
público infantil (competitivas) – e a Curta Mostra Petrobras (não competitiva). Os prêmios de incentivo à
produção oferecidos, por categoria, ao melhor filme e melhor diretor são concedidos por empresas da
indústria cinematográfica que apoiam o festival. Os premiados serão destacados por júris oficial e popular.
Para mais informações e inscrições, acesse http://www.goianiamostracurtas.com.br/ .
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2011, uma odisseia cultural: http://ow.ly/2pOP7
A caminho de Porto Alegre (RS) onde ministrarei o curso O Poder da Cultura: http://ow.ly/2qhWd. Vagas ainda
disponíveis!
Devorando "Mídia e Propriedade Intelectual", de Claudio Lins de Vasconcelos http://ow.ly/2qi4t Gande livro!

Logo mais à noite será o lançamento do livro "Mídia e Propriedade Intelectual", com debate sobre o tema:
http://ow.ly/2rFPQ
Bate-papo com o autor do excelente "Mídia e Propriedade Intelectual", de Claudio Lins de Vasconcelos.
http://ow.ly/2rWWd SP
A odisseia continua com texto colaborativo http://ow.ly/2sQJm "Amnesia, Memória e Mito Fundador"
http://ow.ly/2sQLS
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