HISPASAT lança o primeiro festival dedicado
integralmente a curta-metragens em 4K
•

A convocatória para a inscrição de trabalhos no Festival Internacional
HISPASAT 4K estará aberta entre 14 de julho e 23 de setembro.

Madri, 14 de julho de 2015.- A HISPASAT, operador espanhol de satélites de comunicações
líder na distribuição de conteúdos em espanhol e português, iniciou os trabalhos do Festival
Internacional HISPASAT 4K, um dos primeiros concursos do mundo dedicados integralmente a
curta-metragens gravados em 4K.
A aparição do 4K, ou Ultra Alta Definição (UHD), é a última grande revolução tecnológica do
setor. Um formato que, ao multiplicar por quatro o número de pixels de uma tela de alta
definição convencional, permite aos espectadores desfrutar de uma experiência
cinematográfica inédita com uma qualidade de imagem nunca antes vista. O evento tem como
objetivo impulsionar a criação e exibição de peças audiovisuais em formato 4K.
A HISPASAT, desde o princípio, impulsionou o desenvolvimento e a implantação da UHD para
poder colocar essa tecnologia à disposição dos espectadores de cinema e televisão o quanto
antes. Foi o primeiro operador de satélites a realizar uma transmissão em Ultra Alta Definição
na América Latina através do seu satélite Hispasat 1C e, desde setembro de 2013, emite em
sinal aberto na Europa seu canal Hispasat 4K, colocado à disposição da indústria para
fomentar o uso dessa tecnologia. O Hispasat 4K também está disponível para a América do
Norte e América Central desde abril de 2014. Também terá emissão para a América Latina.
Empresas tecnológicas de ponta como Samsung, Dolby, Canon ou SGO, bem como a RTVE e
os cinemas Callao City Lights de Madrid, se uniram à iniciativa para colocar em prática esse
concurso singular na Espanha. Além disso, o festival conta com a colaboração das mais
prestigiosas escolas cinematográficas da Espanha e da Ibero-América, cujos alunos poderão
participar na convocatória.
A convocatória para o recebimento de curta-metragens ocorrerá entre 14 de julho e 23 de
setembro de 2015. O Festival Internacional HISPASAT 4K está aberto a trabalhos de qualquer
nacionalidade e gênero, com duração máxima de 20 minutos, gravados em formato 4K. Foram
determinados os seguintes prêmios e categorias:

Castellana, 39

28046 Madrid

España
T+34 917 080 853
w w w. h i s p a s a t. e s

comunicacion@hispasat.es

-

PRÊMIO HISPASAT PARA O MELHOR CURTA-METRAGEM: 3.000 € + TV
Samsung 4K.
PRÊMIO SAMSUNG PARA O MELHOR CURTA-METRAGEM IBEROAMERICANO: 1.000 € + TV Samsung 4K.
PRÊMIO RTVE PARA O MELHOR CURTA-METRAGEM DE ESCOLA DE CINEMA:
1.000 € + 2 bolsas de estudos no Instituto da RTVE.
PRÊMIO CANON PARA MELHOR FOTOGRAFIA: 1.000 € + câmera Canon 4K.
PRÊMIO DOLBY PARA MELHOR SOM: 1.000 € + masterização ATMOS.

As regras do concurso estão disponíveis em: http://hispasat4kfest.es. As inscrições serão
realizadas através da plataforma MOVIBETA.
As cinco obras vencedoras serão exibidas durante o evento de encerramento no dia 12 de
novembro de 2015, no cinema Callao de Madri.

Sobre o Grupo HISPASAT
O Grupo HISPASAT é formado por empresas com presença tanto na Espanha como na
América Latina, onde a sua filial brasileira HISPAMAR se localiza. O Grupo é líder na difusão e
distribuição de conteúdos em espanhol e português, incluindo a transmissão de importantes
plataformas digitais de DTH (Direct to Home) e Televisão de Alta Definição (HDTV). A
HISPASAT também provê serviços de banda larga via satélite e outras soluções de valor
agregado para governos, corporações e operadoras de telecomunicações nas Américas,
Europa e norte da África. A HISPASAT é uma das principais companhias do mundo em receita
no seu setor e a principal ponte de comunicação entre a Europa e as Américas.
www.hispasat.com
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