


Estimadx Colaboradorx,
 
Despois de meses de duro traballo, o pasado 5 de maio demos
por rematada a VIII edición do Festival Primavera do Cine en Vigo.
 
Poder realizar un evento cultural destas características supón o
traballo e a implicación de numerosas persoas, institucións e
empresas, as cales aúnan os seus recursos e o seu agarimo en
outorgarlle vida propia a un proxecto no que cren. 
 
Grazas a túa axuda, a última edición do Primavera do Cine foi
quen de acadar os obxectivos que se propusera, estes eran:
seguir apostando por una sección oficial de calidade, o
recoñecemento por parte dos profesionais como un dos festivais
referentes do audiovisual galego, e a consolidación dun público
fiel ao evento. 
 
Para conseguilo, o festival desenvolveu unha serie de actividades
das cales destacamos: 



1 MOSTRA CINEMA CUBANO:

VIVA CUBA!
Tendo a Cuba como un dos referentes
indiscutibles do espírito revolucionario
dende mediados do século XX, e
conmemorando o 60 aniversario do
triunfo da Revolución Cubana, nesta VIII
edición afrontamos unha mostra
conformada por algúns dos títulos más
salientables da súa cinematografía.
 
En colaboración có Ateneo Atlántico e a
Asociación de Amizade Galego-Cubana
Francisco Villamin e organizado co
Consulado de Cuba de Santiago de
Compostela, o Consulado General de
Cuba en Madrid e o ICAIC, o festival
desenvolveu catro xornadas de cinema
revolucionario que tiveron lugar nos
míticos Multicines Norte de Vigo.



2 cine miúdo
Un ano máis, en colaboración con
Adundación, desenvolveuse unha das
actividades máis fermosas e
gratificantes do festival: Cine Miúdo.
 
Durante dúas xornadas máis de 800
cativos gozaron e aprenderon da
importancia da música no cinema e da
máxica sinerxía de ambas, guiados por
Brais González, Blas Castañer e Raquel
Fernández, membros do grupo
Caspervek.



3 cinema nos barrios
Repetindo a boa acollida durante a VII
edición e cos obxectivos de reinvindicar
o espazo público e achegar o cinema á
veciñanza, o festival acolleu tres
sesións de cinema ao aire libre en
colaboración coa Asociación de Veciños
Novo Vigo, a asociación Casco Vello
Alto e a Asociación de Veciños do
Calvario.
Dous dos títulos escollidos, O filme da
minha vida e Antes que eu me esqueça,
foron exhibidos no marco da XII mostra
Novocine, evento que organizan a
Embaixada de Brasil en Madrid e a
Fundación Cultural Hispano-Brasileña
co obxectivo de dar a coñecer entre o
público as últimas novidades da
cinematografía do Brasil. Ademáis, a
proxección de No intenso agora no
Calvario marcou o inicio da Sección
Oficial.



4 ix encontros arraianos
Por segundo ano consecutivo o
Primavera do Cine acolleu unha nova
edición dos Encontros Arraianos de
Cinema.
O encontro tivo lugar no Instituto
Camões, embaixada cultural de
Portugal, e o seu obxectivo foi e é
seguir construíndo redes de
colaboración e intercambio entre
cineclubes e festivais de Galicia e do
Norte de Portugal, España e Brasil,
contribuindo a espallar a identidade
arraina e estimulando o diálogo cultural
alén das fronteiras. 



5 mención honorífica
O 1 de maio, fronte ao Mercado do
Calvario, tivo lugar a Inauguración do
festival, acto no que se fixo entrega da
Mención Honorífica. 
 
Este ano recaeu en Manolo González
en recoñecemento polo seu incansable
labor en favor do audiovisual galego,
polo seu traballo didáctico integrando o
cinema no sistema educativo, e polo
imprescindible e estimulante apoio que
ofreceu e ofrece ás novas xeracións. 



6 la pasión de juana de arco
O Primavera do Cine presentou e deu difusión
a este evento único, a estrea da "Missa Ioanna
Arcensis", un réquiem composto e dirixido por
Brais González interpretado en vivo por un
ensemble de 12 músicos do Conservatorio
Superior de Música de Vigo, en colaboración
co Festival Nas Ondas e que contou co
acompañamento do magnífico Coro de
Cámara Rías Baixas, dirixido por Bruno Díaz.
 
Neste concerto con proxección, o público
gozou e emocinouse cunha das pezas
fundamentais da sétima arte "La Pasión de
Juana de Arco" de Carl Theodor Dreyer, nun
acto que conseguiu elevar aínda máis todas
as emocións que esperta o filme.



7 seminario: o método morris
En 2017, Antonio Durán "Morris" recibiu
a mención honorífica que cada ano
outorga o Primavera do Cine a un
persoeiro salientable do noso cinema. 
 
Nesta edición, contamos de novo coa
súa participación para conducir un
obradoiro de interpretación dirixido a
estudantes e profesionais do sector
audiovisual.



8 PROXECTO REMOLQUE
Nesta fermosa actividade conducida por
Cris Lores, Belén Veleiro e Alberte
Pagán e realizada no MARCO, os
participantes puideron sentirse como
auténticos proxeccionistas e creadores,
modificando e manipulando rolos de
película que tras a sesión foron 
 visionados polo público asistente ao
obradoiro.



9 café con crea
En colaboración con "Cafés Candelas"
e CREA (Asociación de Profesionais da
Dirección e a Realización de Galicia), o
Primavera do Cine tivo o pracer de
acoller un novo encontro de "Café con
Crea", un encontro informal entre
cineastas para conversar sobre o sector
audiovisual galego e sobre as posibles
sinerxias entre o cinema do noso país e
os da lusofonía.



10 festa dos videoclips
Un ano máis, o Espacio Mahou do
Progreso 41 Urban Market converteuse
na sede escollida para proxectar a
sección oficial de Videoclips. 
 
Este ano, 19 traballos competiron para
alzarse co Premio ao Mellor Videoclip,
nun ambiente relaxado e divertido de
cañas, música e audiovisual conducido
un ano máis polo noso Frontman, Óscar
Suárez.



11 concerto basanta
Os místicos e máxicos Basanta foron os
encargados de pechar o festival cun
concerto no templo do Rock Vigués: La
Iguana Club. 
 
As súas melodías, que danzaron nun
perfecto equilibrio entre a luz e a
oscuridade puxeron o broche de ouro a
festa para celebrar o fin do Primavera. 
 
Unha festa na que o público entregouse
ata alcanzar un liberador efecto
catártico.



12 galegas de cine
Nesta Clase Maxistral realizada no
Museo de Arte Contemporánea de Vigo,
pretendeuse facer visibles ás mulleres
galegas que enriqueceron e enriquecen
co seu traballo a historia do noso
cinema.
 
Dividida en dúas sesións, a primeira
conducida por Renata Otero centrouse
en salientar ás realizadoras galegas na
historia do noso audiovisual.
 
A segunda parte, conducida por Xisela
Franco, fixo fincapé no panorama actual
e no fermoso momento de
recoñecemento dentro e fóra das nosas
fronteiras que están a recibir algunhas
das nosas realizadoras. 



13 gala de clausura
O pasado 5 de maio, Día Mundial da
Lingua Portuguesa, celebramos a
irmandade entre Galicia e a lusofonía
cunha gala de clausura conducida pola
actriz Bea Campos e amenizada por
Senza, banda que nos achegou ás
sonoridades dos países de fala
portuguesa. 
 
Unha gala na que no faltou a emoción,
o humor, a música, e por descontado, o
cinema.



Cifras
 

13
Días de actividades 

8
espazos de exhibición 

3
sedes de exhibición

3,000
espectadores

17
longametraxes 

9
premios

19
videoclips

38
curtametraxes

+



palmarés
 

13
"LA FELICIDAD DE LOS PERROS"

PREMIO DO PÚBLICO 

Á MELLOR LONGAMETRAXE GALEGA

13
"CHUVA É CANTORIA NA ALDEIA DOS MORTOS"

PREMIO DO PÚBLICO 

Á MELLOR LONGAMETRAXE LUSÓFONA

13
"LA FELICIDAD DE LOS PERROS"

PREMIO DO XURADO

Á MELLOR LONGAMETRAXE GALEGA

13
"ALVA"

PREMIO DO XURADO

Á MELLOR LONGAMETRAXE LUSÓFONA

13
"BEAUTIFUL BOY"

PREMIO DO PÚBLICO 

Á MELLOR CURTAMETRAXE GALEGA

13
"NARRATIVA DE UM CRIME"

PREMIO DO PÚBLICO 

Á MELLOR CURTAMETRAXE LUSÓFONA

13
"ENTRE SOMBRAS"

PREMIO DO PÚBLICO 

Á MELLOR CURTAMETRAXE DE ANIMACIÓN

13
"DE BRUMA E SALITRE"

PREMIO DO PÚBLICO 

AO MELLOR VIDEOCLIP



 

cobertura do evento
 



 

prensa escrita
 

Medios de prensa escrita como Faro de Vigo, Atlántico Diario ou La Voz de Galicia fixéronse eco das novidades do evento,
compartindo a programación de cada día do festival, tanto na súa versión impresa como na dixital.



 

radio
 

Aparición en: Radio Vigo - Cadena Ser, en Diario Cultural de Radio Galega, Radio 4G, Single Radio, Radio Valladares ou no Maketón de
Los 40 Vigo.



 

televisión
 

Aparición nos programas Plató Abierto da canle "Televigo" e no ZigZag Diario da TVG, además de en SERTV, na canle 24h
de TVE e nos informativos de TVE. 



 

medios dixitais
 

Algúns dos medios que deron difusión ao Festival foron: Metropolitano, Diario de
Ferrol, La Voz de Galicia, A Movida, Cousas de, Faro de Vigo, Vigo Film Office,
Cultura Galega, Xornal Galicia ou La Región.
Fora das nosas fronteiras fixéronse eco medios como: A Patria, Observador, ou a
I Cátedra Internacional José Saramago.
 
 
 



 

medios dixitais
 



 

medios dixitais
 



O Primavera do Cine quere agradecerche todo o apoio e confianza que
brindaches a este proxecto e ás persoas que traballaron nel. 

Grazas a túa axuda o cinema volveu florecer na cidade de Vigo!
 

Por moitos "Primaveras" máis! Traballando xuntos serán posibles!

Se tes calquera dúbida, queres información adicional ou coñecer outros dos nosos proxectos,
contáctanos:

info@primaveradocine.com // info@galicianfreakyfestival.com


	Dossier Completo Sin Especiales

