DIJOUS 6 DE FEBRER
El documental del mes. Palme
Les millors estrenes documentals a Girona
El primer dijous de cada mes us oferim una l'estrena d'una pel·lícula documental.
Mirades úniques a la realitat premiades als millors festivals i en versió original subtitulada
al català.
Palme de Kristina Lindström i Maud Nycander, un film sobre el polític més destacat de
Suècia, assassinat l’any 1986.
A les 20 hores al Museu del Cinema. Entrada lliure.
[ Més informació ]
DIVENDRES 21 DE FEBRER.
El Museu del Cinema recomana:
Butaca Casademont. Isona Passola
Isona Passola i Vidal, productora, guionista i directora de cinema catalana serà la
protagonista de la primera Butaca Casademont de 2014. Passola analitzarà la situació
present i futura de la indústria cultural del segle XXI.
A les 19 hores al Centre Cultural la Mercè. La conferència és oberta i gratuïta i només cal
reservar plaça a aquest enllaç.
A les

[ Més informació ]

MÉS INFORMACIÓ AL 972 412 777 O A EDUCACIO@MUSEUDELCINEMA.CAT
"Un aniversari de pel·lícula"
Vine a celebrar el teu aniversari al Museu del Cinema
Fes una festa d'aniversari ben diferent! Vine a celebrar amb els amics i amigues el teu
aniversari i sereu els protagonistes d'una pel·lícula de cinema mut.
Coneixerem el fascinant i màgic món del cinema mut, descobrirem personatges cabdals
de la seva història, jugarem i experimentarem amb el llenguatge del nostre cos per poder
després fer una petita escena de cinema mut.
[ Més informació ]

8, 15, 22 I 29 DE MARÇ I 5 D'ABRIL
Curs de Cinema. Això és fantàstic!
Impartit pel crític Josep Mir.
En aquest curs tractarem el gènere fantàstic, entès d'una banda com aquell que
introdueix elements de fantasia, màgia o excepció en un context realista, i de l'altra, com
aquell que és capaç d'imaginar móns paral·lels i fer-los coherents i creïbles, amb els
seus codis i la seva lògica. Analitzarem pel·lícules de directors que han marcat la història
del gènere.
Hores: de 10:30 a 13:30 h Preu: 80 € (Club d'Actors: 60 €)
Inscripcions i matrícula: Fins al 22 de febrer
[ Més informació ]

