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o FESTIVAL

Unha primavera máis, o cine chega a Vigo a 
través dunha cita coa cultura máis próxima 

e renovadora.

Dende a organización do Festival Primavera 
do Cine en Vigo queremos agradecer a acollida 
que tivo o pasado ano o nacemento desta 
iniciativa, por parte dos creadores que enviaron 
os seus traballos e, moi especialmente, por 
parte do público asistente. Tamén agradecemos 
o apoio das institucións colaboradoras e 
dos patrocinadores, que seguen a confiar na 
existencia e consolidación dun evento destas 
características.

Dende o 29 de maio ata o 1 de xuño teremos 
a posibilidade de contemplar, en tres salas 
diferentes, longametraxes, curtametraxes (de 
xénero documental e de ficción) e videoclips, 
suxeitos a un premio do público. Este ano, 
abrimos como novidade unha sección de cine 
infantil, para destacar a potencialidade das 
películas como ferramenta educativa e de 
formación.

Este é un festival de cine galego, deseñado 
como un encontro entre os creadores, as 
produtoras e o seu público. Tamén supón 
unha vía alternativa de exhibición nun 
momento en que o sector, o mesmo que 
outras actividades profesionais, pasa por 
unha situación delicada. Por iso, parécenos 
importante que o festival sirva para abrir 
un debate sobre a produción, distribución e 
exhibición en Galicia.

Nestes anos de crise económica, está a ser 
cuestionada a cobertura pública destinada 
á cultura, pero tamén se está a afogar a 
capacidade de investimento privado. Con 
este foro aberto pretendemos contribuir 
á confianza no sector audiovisual, por ser 
fonte de creación de emprego, xa que inclúe 
as máis diversas profesións e actividades 
empresariais, e por formar parte do noso 
patrimonio cultural.

Agardamos ofrecer, nestas xornadas, non só 
un feixe de boas películas, senón tamén unha 
reflexión lúcida sobre o que está a acontecer 
na nosa sociedade.

PRESENTACIÓN
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9 LoNGAMETRAXES
EN COMPETENCIA

Proxeccións: AUDItoRIo Do CoNCELLo

o SEGREDo DA FRoUXEIRA 
Xosé Abad Vidal | EAF Producións | 2007

Unha familia dividida pola súa ideoloxía, catro familias rotas por un 
crime político e setenta anos de medo.
“Nós non pedimos vinganza, só coñecer a verdade”
Setenta anos despois dun traumático acontecemento familiar, 
Paulino Gasalla atopa unha pequena escolma de recortes e recordos. 
Impresionado inicia unha minuciosa investigación que lle levará a se 
enfrontar coas consecuencias que implica o seu descubrimento.
“O segredo da frouxeira” afonda na historia de catro familias relacionadas 
entre elas por un feito dramático silenciado durante décadas.

CÁMPING WESERtAL 
Hugo Amoedo | Hugo Amoedo & Fox p2 Productions | 2012

En Cámping Wesertal, unha área de non máis de dúas hectáreas situ-
ada preto de Eupen, un pequeno pobo na rexión francófona de Bélxica, 
han de vivir e entenderse durante todo o ano, o seu propietario, Jacques 
Doum -un antigo mercador de petróleo duns oitenta anos-, e as per-
soas que teñen as súas caravanas alí establecidas como vivendas. Este 
documental pretende achegarse e dramatizar os problemas cotiáns e 
de convivencia das persoas que viven neste lugar. Cámping Wesertal 
é un western documental Valón, emprazado no Val do Vesdre, en pleno 
século XXI.

100%CEF 
Aser Álvarez | A Sombra Producións | 2012

Unha longametraxe documental froito da edición e a montaxe de case 
cen horas de gravación con entrevistas, colaboracións artísticas, lecturas 
de poemas e musicacións que axudan a debuxar un retrato contemporá-
neo e pouco académico de Celso Emilio Ferreiro, 100 anos despois do seu 
nacemento.                                                                                                                                                                 .                                                                                        

LONGAMETRAXES

mércores 29 - 20:00

mércores 29 - 22:30

mércores 29 - 22:30
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ARRAIANoS 
Eloy Enciso | Artika Films / Zeitun Films | 2012

Os habitantes dun pequeno pobo perdido nos bosques entre Galicia e 
Portugal viven e traballan rodeados por un bosque sen fin. Incapaces 
de encontrar unha saída, os Arraianos pregúntanse polas razóns do seu 
confinamento. Un día, un estraño chega: a posibilidade dun cambio, 
unha saída, unha vía de purificación... Nalgún lugar entre a realidade e 
o conto, as vidas dos Arraianos crean unha fábula sobre o mundo rural e 
a súa obstinada resistencia a desaparecer. Que queda ao final, cando xa 
todo se consumiu?

DE BARES 
Mario Iglesias | Matriuska producciones / Voz Audiovisual | 2005

Oscar, un garda xurado, comeza a frecuentar un bar cuxa decoración son 
fotografías que deixan os clientes. Jotó, o camareiro, faille de cicerone 
nunha viaxe a través desas fotografías ás historias vividas polos seus 
protagonistas.

LONGAMETRAXES

xoves 30 - 20:00

xoves 30 - 22:00

venres 31 - 20:00

venres 31 - 22:00

CAMBIA DE PAPEL 
María Reimóndez | Implicadas no desenvolvemento I 2013

Cambia de Papel fala dos múltiples papeis que as persoas desenvolve-
mos nas nosas vidas e de cómo a súa transformación, sobre todo nas 
circunstancias máis difíciles, vai transformando o mundo. As protagonis-
tas de Cambia de Papel falan na súa propia voz do cotián, sen dramatis-
mos nin exotización pero sen obviar tampouco que hai esforzos moito 
maiores ca outros e que deberían axudar á cidadanía do Norte a rela-
tivizar, conectar e actuar.

o APÓStoLo  
Fernando Cortizo Rodriguez | Aretefacto Producciones | 2012

Un convicto fuxido recentemente da cadea, trata de recuperar un botín 
agochado anos atrás nunha solitaria e afastada aldea; pero o que alí 
atopará supón unha condena aínda maior da que fuxiu. Sinistros anciáns, 
estrañas desaparicións, espiritos, un peculiar sacerdote e ata o mesmísi-
mo Arcipreste de Santiago cruzan os seus camiños nunha historia de 
misterio, humor e fantasía.
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A MULLER Do EtERNAUtA  
Adán Aliaga | Frida Films | 2012

Elsa Sánchez foi asistindo ao exterminio de todos os membros da súa 
familia ás mans da ditadura de Videla, incapaz de comprender as causas 
polas que estaba acontecendo aquela inxustiza. Elsa sempre vivira á 
marxe de calquera actividade política. A súa ideoloxía era a vida. E todo 
aquilo emerxía do odio e a intolerancia.
Foi entón cando Elsa, desprovista dos piares emocionais que daban sen-
tido á súa vida, tivo que afrontar a unha realidade cruel e dolorosa. A 
unha nova existencia en soidade, ao baleiro, ao silencio. Ás bágoas e 
aos recordos. Tamén ao desespero. Durante anos tivo que pelexar en 
mil batallas -a recuperación de dous dos seus netos, a memoria do seu 
marido, das súas fillas-, pero o seu maior desafío a loita máis intensa á 
que debía enfrontarse, librábase no seu interior. Estaba viva. Sobrevivira 
á barbarie.

tAN ANtIGUo CoMo EL MUNDo  
Nayra e Javier Sanz Fuentes | Rinoceronte Films | 2012

Cando a natureza e a tecnoloxía quedan sometidas á xeración de 
beneficios económicos, urxe preguntar: que lugar lle queda á arte como 
forma de entender a existencia? A velocidade, o consumo e a tecnoloxía 
convertéronse nos referentes fundamentais do século XXI. Nun contexto 
no que todas estas realidades vense sometidas á xeración de beneficios 
económicos, urxe formular a seguinte pregunta: Que lugar lle queda  á 
poesía, á pintura e á arte como formas de entender a existencia? Nunha 
viaxe permanente e sen destino definido, o pintor Antón Lamazares 
encóntrase con amigos e familiares para reflexionar sobre a memoria, a 
violencia, a creación, o tempo e a morte. Todos eles temas fundamentais 
cando se quere dar resposta a esta pregunta.

LONGAMETRAXES

sábado 01 - 20:00

sábado 01 - 22:00
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sábado 01- 11:00

sábado 01- 11:00

 sábado 01- 12:00

INFANTIL

2 CURTAS + 1 LoNGAMETRAXE
EN COMPETENCIA

Proxeccións: AUDItoRIo Do CoNCELLo

BLUE AND MALoNE 
Abrahan López e Marcos Valín | EVIPC | 2013

Berta, unha nena pequena que non sabe por que o seu irmán xa non xoga 
con ela, contrata para descubrilo á parella de detectives máis incribles 
que se poida imaxinar: O can de plastilina MORTANDO MALONE e BIG 
BLUE CAT, un enorme tigre azul de máis de 3 metros.

A CASA DA LUZ
Carlos Amil | Vimbio Filmes | 2010

Un grupo de nenos e nenas, entre os que destaca Alicia, reparte a súa 
tempada de lecer en Eiravella –unha pequena vila a medio camiño entre 
o rural e o urbano- alternando a construción dunha cabana cos xogos 
propiciados por Duarte, antigo profesor e pintor.

Un novo xogo de pistas debe conducir ós nenos á presenza de Duarte 
pero este non aparece e ninguén sabe dar conta do seu paradoiro. Os 
nenos acadan probas polas que cren que Duarte non está vivo pero se o 
está vano rescatar custe o que custe.

o XIGANtE 
Luis Da Mata e Julio Vanzeler | Abano Producións | 2012

O XIGANTE é unha xanela que mostra a fantástica viaxe que é CRECER.
Porque O XIGANTE simboliza o corazón de todos os pais, homes e 
mulleres que a través da súa mirada revelan o mundo aos seus fillos, 
axudándolles a construír o seu universo, a trazar os seus camiños, a 
corrixir calquera desvío no magnetismo do seu compás... e a deixalos 
marchar cando chegue o momento adecuado.
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CARAPUCHIÑA E o PoBo FERoZ 
Jose Araújo Pérez | Queconto Producións I 2011

O lobo vive só nos bosques. Un día coñece a Carapuchiña e namórase 
dela. O que parecía unha relación soñada vaise tornar nun pesadelo para 
o lobo.

CALQUERA INFINIto PoSIBLE
Roi Fernández Alonso I Roi Fernández Alonso I 2012

Un mariñeiro galego e un disidente cubano xogan máis ca unha partida 
de xadrez nos peiraos de Nova York. A súa decisión para mover, tanto na 
vida como no taboleiro, definirá como sobrevivir aos recordos e encarar 
o futuro.

BUKKAKE
Edu Lavandeira | 2013

Cari, facemos un bukkake?. Bukkake é un xénero pornográfico e unha 
práctica de sexo en grupo, onde unha serie de varóns se alternan para 
exacular sobre unha persoa, xa sexa varón ou muller. Polo xeral, ao fi-
nalizar a persoa sobre quen se exaculou traga o seme, baleirado previa-
mente nun vaso ou outro elemento similar.

CURTAMETRAXES

  CURTAMETRAXES
EN COMPETENCIA

Proxeccións: SALA vIGovELLo / SALÓN DE ACtoS Do MARCo

11 

BLOQUE 1
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ZoMBIE
David Moreno | Almaina Producciones | 2012

Se non recordas nada, tes a mirada perdida e case se che esqueceu 
falar... É que es un zombi, non?

CURTAMETRAXES

BLOQUE 2

FLoRES PARA AMALIA
Nani Matos | EAF Producións | 2013

Amalia e Alfonso pasa os últimos anos da súa vida nunha residencia de 
maiores. A enfermidade de Amalia fará que Alfonso tome unha decisión.

A CoNSERvEIRA
David Batlle I David Batlle I 2011

A Conserveira é o retrato dunha das últimas conserveiras galegas onde 
todo o proceso séguese facendo de maneira manual e artesanal. Durante 
a xornada laboral, dende o amencer ata a saída da fábrica, pasamos por 
todos os procesos de produción do enlatado. Fumes, vapores e sons 
compoñen unha sinfonía co peixe, as máquinas e as expresións dos 
rostros das traballadoras. Uns meses despois da rodaxe a fábrica sufriu 
un incendio que calcinou as súas instalacións.

ANACoS
Xacio Baño | Xacio Baño | 2012

A vida dunha persoa pode ser tan simple e sinxela coma a súa receita 
de biscoito.
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EL DESoRDEN DE LoS SENtIDoS
Alejandro G. Salgado | La Maleta Proyectos Culturales I 2013

“El desorden de los sentidos” embárcanos nunha viaxe de coñecemento 
que atravesa os nosos cinco sentidos para mostrarnos a realidade 
do mundo de Antonio e Gerardo, dous mozos discapacitados que se 
enfrontan á ruta francesa do Camiño de Santiago en bicicleta. Coa 
axuda de familiares e amigos, os nosos protagonistas móstrannos que 
o verdadeiro camiño segue moito máis alá de Santiago de Compostela.

tEMPoRADA 92 / 93
Alejandro Marzoa | Escándalo Films | 2006

Cando é o día do aniversario do teu fillo pequeno, e quedan dez minutos 
para que se remate a liga, e o teu equipo esta a punto de baixar a 
segunda... o único que che queda, é estar pegado ao transistor e que 
alguén que sofre tanto coma ti, nunca…baixo ningún concepto... te 
abandoe.

DEZ CENtÍMEtRoS MÁIS PERto Do CEo
Raquel Rei | 2Mentes / ECIB | 2012

Para unhas é un instrumento de tortura, para outras a mellor forma de 
sedución feminina. Diferentes ideas ante un mesmo obxecto, o que nos 
demostra que os zapatos de tacón son moito máis que simple calzado. 
Neste documental os tacóns convértense na metáfora que nos convida a 
reflexionar sobre como é o mundo polo que camiñamos.

Mr. Smith & Mrs. Wesson
Jorge Saavedra Mancebo | Producciones de fin de semana | 2012

Mr. Smith pasou por máis cousas das que a súa xuventude delata. Por iso, 
cando entra no edificio abandonado que cambiou a súa vida, non só leva 
unha pistola na man e unha vinganza na súa mirada. Leva consigo a loita 
co seu pasado para enfrontarse ao seu presente e salvar o seu futuro.

CURTAMETRAXES

BLOQUE 3
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VIDEOCLIPS

14 VIDEoCLIPS
EN COMPETENCIA

Proxeccións: SALA vIGovELLo  

“SASHA GREY” Shine
Lara Capeáns | Drum & Roll Studios | 2012

“SAUvAGE” Reve de Mars
Fran Casanova | Making Dreams Productions | 2012

“tHE PASt IS CLoSING IN” Erlend Ropstad
Daniel Carreira | Producciones Vigo | 2012

Unha ollada atrevida ao mundo dos prexuízos a través da figura da 
“muller obxecto” e a súa liberación.

En 1864 unha orda de vampiros mata á familia dunha rapaza dun pobo 
rural. Ela é mordida e transformada en vampiro. En 2012 a rapariga 
cóbrase a súa vinganza cando se volve atopar cos vampiros e a súa 
maldición desaparece.

Que farías se tiveses unha segunda oportunidade? As opcións que nos 
formula esta pregunta son dúas: poderiamos volver a facer o mesmo, 
ou poderiamos actuar de diferente maneira. Sorprenderiámonos ao 
saber canta xente se arrepinte dalgunha situación do seu pasado, dunha 
forma de actuar ou de tomar algunha determinada decisión no pasado. 
A canción elixida para este videoclip fala sobre iso. Do título en inglés 
podemos deducir o seguinte: “O pasado perséguenos” E isto é o que lle 
sucede á protagonista da historia, o pasado perséguea. Unha parella ten 
un accidente de coche, por como se desenvolve a situación, el morre, 
e ela ten unha segunda oportunidade. Dende que ocorreu o accidente, 
o desexo dela é volver a ese mesmo momento e actuar de diferente 
maneira. Ten a posibilidade de cambiar o seu pasado. Pero, ese cambio 
pode mellorar ou empeorar a súa vida?
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VIDEOCLIPS

“UNA vEZ MAS” Por Placer
Carlos Alonso Veloso | Incidente Pop | 2012

“PEtRoL” Cró!
José Aráujo Pérez | 2013

“oXYtoCIN” Patricia Moon
Juan Salgueiro | Juan Salgueiro | 2012

“R DE RIAL” Rial
Erín Campos Ruíz | Erín Campos Ruíz | 2012

Analoxía da vida a través dos duros momentos que atravesa un boxeador 
na súa preparación para un combate.

Unha empresa en bancarrota pode ser terrible para un empresario-
cabalo.

Nalgures un laboratorio fabrica oxytocina... Patricia Moon persegue 
a unha parella de científicos para facerse cunha dose de felicidade 
“Lunática”.

Vídeo de Rial, realizado no Casco Vello de Vigo e arredores. A canción 
trata sobre unha parte da xuventude actual.
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VIDEOCLIPS

“ESPERÁNDotE” Carlos Salgueiro
Juan Salgueiro | Juan Salgueiro | 2013

“REM” M83
Alba Lameiro Couto | 2012

“No ME DA LA GANA” Miguel Costas
Alfredo Pardo Hermida | Chantada Films | 2013

“PÁNICo” Ibsen
José David Gamallo | Making Dreams Productions | 2011

Carlos Salgueiro na súa bici recorre mundos e paisaxes oníricas nas 
que se mesturan tempos e imaxes do pasado e do presente dunha vila 
costeira da ría de Vigo (Moaña) e da Península do Morrazo.

“REM” é un videoclip baseado na técnica do stopmotion no que se nos 
mostra o percorrido que realiza o personaxe principal deslizándose por 
diferentes paraxes de Barcelona. Na súa última parada chega ao mar, no 
que se introduce ata que as ondas o cobren por completo...
Con este proxecto preténdese xogar co receptor facendo referencia ao 
mundo dos soños e o subconsciente cunha clara intención positivista 
na que queremos dar a entender que os soños, se se desexan, pódense 
converter en realidade.

Videoclip do último traballo de Miguel Costas coa canción “No me da la 
gana” do seu álbum “Alguien tenía que hacerlo”.

Un home mata e viola a unhas rapazas. Unha delas é filla dun gánster que 
non dubida en torturar ao asasino para que fale. Finalmente mátanno e 
o espírito do violador non descansa en paz, secuestrado pola eternidade 
no mesmo lugar onde foi torturado.
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VIDEOCLIPS

“PANtANo BLUES” Tony Torres Five Strings Band
Carlos A. Quirós | Cuerda Floja Producciones | 2013

“BAJo MI CAMA” Maldía
David Correa Vicente | Caxato Films | 2013

“tERRA” Dakidarría
Julián Maguna Lago | Samthing Visual & Dakidarría | 2013

Libérate dos teus sentimentos máis escuros tirándoos ao pantano do 
blues.

Un neno presencia os malos tratos de seu pai a súa nai e refúxiase nun 
mundo imaxinario para poder escapar da realidade.

Este videoclip percorre a xeografía galega, amosada da man de varios dos 
músicos máis representativos do rock do país. Esta nova videocreación 
pretende facer forza nos detalles que a música non deixa imaxinar 
ou recrear. Terra reflicte o proxecto de rodaxe en estrada, chegando a 
lugares e paraxes dos máis fermosos da Galiza e tratando coas súas 
xentes.
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MENCIÓN HONORÍFICA

Dende o momento en que o sistema 
piramidal de produción, distribución 

e exhibición se consolida mundialmente, 
a aparición dos cineclubes supón a canle 
alternativa máis sólida e viable para o visionado 
de películas. 

Os cineclubes nacen co obxectivo de 
ofrecer unha programación distinta, non suxeita 
a criterios comerciais. Estas asociacións nacen 
directamente vencelladas á consideración do 
cine como arte, cubrindo a demanda dun público 
que reclama filmes variados, que procedan de 
diversos países e culturas, onde teñan cabida 
as propostas de vangarda e se respete por 
igual aos clásicos e aos contemporáneos. Os 
cineclubes convértense nun fenómeno social, 
nun lugar onde teñen cabida os debates, a 
divulgación, a lectura e as propostas artísticas 
e de investigación que relacionan o cine con 
outras artes.

 A Federación de Cineclubes de Galicia 
(FECIGA) constitúese no ano 1984  e está formada 
polos principais cineclubes espallados por toda 
a xeografía galega. Os máis antigos levan en 
activo dende a década dos setenta. Durante 
todos estes anos, grazas a estas asociacións, 
o público galego puido acceder a filmes que 
non pasaron polos circuitos comerciais e a 
retrospectivas de autores esquencidos polo 
mercado. A súa labor destacou tamén pola 

recuperación de gran parte da historia do 
cine, proxectando películas enterradas que 
necesitaban unha urxente revalorización. Pero 
sobre todo, estes cineclubes foron un lugar 
de acollida para un público inquedo e activo. 
Ofreceron videotecas, bibliotecas, cursos, 
publicacións... en moitos casos funcionaron 
como verdadeiros centros de formación, para 
afeccionados e para profesionais.

Dende o Festival Primavera do Cine en 
Vigo, con esta mención honorífica concedida 
á FECIGA, queremos reivindicar o traballo de 
todos os cineclubes de Galicia, para que poidan 
garantir a súa pervivencia e seguir así ofrecendo 
ao público galego o mellor cine da actualidade, 
do pasado e do futuro.

O TraballO ImprescIndIble dOs 
CINECLUbES

FEDERACIÓN DE
CINECLUBES
DE GALICIA
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Musiquina 33mg é unha asociación xuvenil que ven traballando no ámbito cultural dende 
o 2003. Dende o seu nacemento están presentes dous valores que rexen o seu traballo: a 
multidisciplinariedade e a autoxestión. 

Cremos na multidisciplinariedade porque pensamos que todos temos algo que ensinar e algo que 
aprender. Esa é unha das razóns polas que nos asociamos: aprender xuntos, xuntar esforzos. A persoa 
é multidisciplinar. Calquera persoa con interese pode participar desta iniciativa. 

Outro valor fundamental é a autoxestión. Cremos na autoxestión porque non queremos converternos 
en empresa. A fórmula asamblearia  para a toma de decisións e a responsabilidade dos socios e 
socias coma principio. Cremos na xestión horizontal e participativa coma alternativa ao mundo no 
que vivimos.

A nosa actividade divídese en tres ámbitos:

	Organización de eventos culturais: organizamos 7 festivais nas cidades de Vigo, Santiago e 
Ourense.

	Formación: temos organizado cursos de disciplinas moi variadas.
	Servizos: Studio 33mg (local de ensaio e estudo de grabación), servizo de facturación.

Máis información: www.musiquina33mg.com   

Reencanto producións é unha plataforma cultural que nace en 
tempos de crise coa intención de crear contidos culturais para o cambio e 
a transformación social. 

Reencantarse é unha proposta en positivo.  Cremos que é  posible combatir a angustia e a desesperación 
e ese é un dos nosos obxectivos. 

Reencanto producións é unha organización aberta, participativa e flexible. Cremos na innovación e 
queremos potenciar as novas propostas. 

Reencanto producións está formado por persoas con ampla experiencia nos sectores cultural e social. 

os nosos ámbitos de traballo son os seguintes:

	Produción audiovisuais.
	Produción de proxectos artísticos.
	Organización e produción de eventos culturais.
	Comercialización e distribución de contidos artísticos.
	Servizos e xestión cultural
	Potenciación de métodos de intercambio de bens e servizos alternativos.

Máis información: www.reencanto.com

ORGANIZACIÓN
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EQUIPO DO FESTIVAL

CooRDINACIÓN XERAL
Ana Laura Pereira

ASIStENtE DA CooRDINACIÓN XERAL
David Esperón e Alfonso Castaño

DESEÑo, MAQUEtAXE, REDES SoCIAIS E WEB
María Luján Kubrusli www.juglarproducciones.es
el Sr. Muy

PRoGRAMACIÓN
Juan de Castro, Roi Rodríguez, Santiago Sandoval Pazos, Alfonso Castaño, Maica Díaz Rial

PRoDUCIÓN
el Sr. Muy, Sara Rodríguez, Núria Badia, Alexandre Casal, Area Erina López

PRENSA
Alexandre Casal Vázquez e David Esperón

FotoGRAFÍA
Aroa Vázquez

ANIMACIÓN 3D
Marcos Mosquera www.mosk.tv

AGRADECIMIENtoS
David Vázquez, Carolyn González, Caro Rodríguez, Triatreros grupo de teatro, Tatiana 
Liboreiro, Irene Esperón, David Linares, Leo Vilariño Espasadín, Juan Ortega e a todas e 
todos os nosos colaboradores, patrocinadores, familia e amigos.
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COLABORACIÓNS

Colaboradores oficiais:
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PATROCINADORES
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PATROCINADORES
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ENTRADA
mércores 20:00

INAUGURACIÓN + 
Segredo da Frouxeira

3€

ENTRADA

2€

venres 22:00

O Apóstolo

GALA DE PECHE
ENTREGA DE PREMIOS

ENTRADA

3€

domingo 19:00

PREZO DAS ENTRADAS

INAugurACIóN +
lONgAMETrAxE 3€

COMÚN TODAS 
PrOxECCIóNS 2€

VIDEOClIPS +
FESTA 4€

gAlA ENTrEgA DE 
PrEMIOS 3€

As entradas contan co mecanismo de votación do xurado popular.

Haberá sorteos e sorpresas.
(Inclúe consumición)
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CALENDARIO

19:00
GALA PECHE
Entrega Premios

18:30

20:00

22:00

23:30

21:30
B3 CURTAS

B1 CURTAS

20:00
A Muller do Eternauta

Tan Antiguo como 
el Mundo

VIDEOCLIPS E FESTA

B2 CURTAS

11:00

12:00

O Xigante
Blue and Malone

A Casa da Luz

curtametraxes

videoclips

Carapuchiña e o Pobo Feroz
Calquera in�nito posible
Bukkake
Zombie
Flores para Amalia

BLOQUE 1 BLOQUE 2
A Conserveira
Anacos
Mr. Smith e Mrs. Wesson

Sasha Grey
Sauvage
The past is closing in

BLOQUE 3
El Desorden de los Sentidos
Temporada 92/93
Dez centímetros máis perto do ceo

Una vez más
Cró! – Petrol
Oxytocin
R de Rial – L de Novato

Esperándote
REM
No me da la gana
Pánico

Pantano Blues
Bajo mi cama
Terra

17:00

18:30

20:00

B1 CURTAS

B2 CURTAS

18:30

20:00

21:30
B1 CURTAS

B2 CURTAS

B3 CURTAS

B3 CURTAS

Arraianos

22:00
De Bares

20:00 20:00

22:00

Cambia de Papel

O Apóstolo

18:30

20:00

21:30
B2 CURTAS

B3 CURTAS

B1 CURTAS

20:00

22:30

INAUGURACIÓN
O Segredo da Frouxeira

Cámping Wesertal
100% CEF

sala Vigovello
ao lado da colexiata
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