Festival Internacional de Cine de Tequila
5ª Edição.

CONVOCATÓRIA BRASIL
O Festival Internacional de Cinema de Tequila, em
sua quinta edição, que vai acontecer de 21 a 24 de
abril de 2021 nos sites mais emblemáticos do
Paisagem Agavero, Patrimônio da Humanidade, seus
arredores e na área metropolitana de Guadalajara,
convoca os criadores cinematográficos do Brasil, o
nosso país convidado de honra, a inscrever os seus
trabalhos para participar na exibição de cinema
brasileiro no âmbito do festival nas seguintes
categorias:

Termos:
•
•
•

Longa-metragem:
•
•
•

Ficção.
Duração máxima de 120 minutos.
Legendas em espanhol ou inglês.

•

Curta-metragem:
•
•
•

Ficção, Documental e Animação.
Duração máxima de 29 minutos.
Legendas em espanhol ou inglês.

Pontos importantes:
•

•

•

•

•

Serão recebidos trabalhos feitos por criadores
cinematográficos brasileiros, ou trabalhos feitos
no Brasil.
A antiguidade máxima do material audiovisual
deve ser de 5 anos ao fechamento da
convocatória, sem importar que já tenha sido
exibido em algum outro recinto ou festival.
Todo o material que seja inscrito deve ter um
link direito à VIMEO ou YOUTUBE para ser
visualizado. (se for necessário, enviar também o
código de acesso)
É preciso informar se o material inscrito já
ganhou algum prêmio em algum outro festival, e
em qual festival.
Por falta de previsão orçamentária, não será
possível pagar os direitos de exibição aos filmes
selecionados.

•

Não serão aceitos videoclipes musicais ou obras
com fins de propaganda política ou religiosa.
O FICTequila não se responsabiliza pelo
pagamento de alimentação, hospedagem e
transporte.
Por ser um festival regional, as exibições serão
realizadas nas Casas Tequileras, no Museo
Nacional del Tequila, CINETOP Guadalajara,
Centros Universitários, e no CEINJURE
VALLES TEQUILA.
Serão aceitos filmes de qualquer gênero (terror,
suspense, fantasia, comédia, comédia romântica,
aventura, ficção científica, ação e mais), mas, vai
se priorizar a aceitação de trabalhos que
destaquem os valores universais, a paz, o diálogo
intercultural, a justiça, a tolerância, a equidade
de gênero, a diversidade sexual, pessoas com
incapacidade, a inclusão, os grupos indígenas, a
migração, a educação, o cuidado pelo meio
ambiente e aqueles outros que ajudem a
construir uma melhor sociedade, mesmo os
trabalhos que abordem elementos que dão
identidade a o Brasil.
A convocatória será aberta do 15 de janeiro
ao 15 de março de 2021, até às 23:59 (hora do
centro do México). Não serão recebidos
materiais depois dessa data e hora.

Registro de material:
• Envie o seu trabalho com o nome do diretor,
nome do projeto, link de VIMEO ou YouTube,
código de acesso ou senha, e a sua duração, para
o e-mail productor@fictequila.com
• Envie o seu trabalho em formato digital MP4
FULL HD.
• Caso seu trabalho seja selecionado, entraremos
em contato para que você envie: Cartaz, sinopse,
trailer, carta de autorização de exibição, arquivo
do diretor e elenco.

Seleção e Júri:
•

•

A seleção dos trabalhos será realizada pela
organização do FICTequila e especialistas em
cinema. O júri será formado por profissionais da área
cinematográfica. Sua decisão será indiscutível.
Os trabalhos que sejam escolhidos serão notificados
por e-mail.

Prêmios e certificados:
•

Registro de participação.
O FICTequila enviará todos os registros de
participação em formato digital.

•

Prêmio do publico ao país convidado de honra
O público assistente votará pela melhor curtametragem e longa-metragem do país convidado de
honra, e vai se enviar um registro digital do
reconhecimento.

Se você tiver alguma dúvida, pode escrever para
contacto@fictequila.com
Esta chamada é possível graças ao apoio de:

Tequila também é cinema!

