Activitats
infantils i
familiars

Taller de cinema infantil

Terror Kids:

El taumàtrop, precursor del zoòtrop i el
praxinoscopi, és una joguina òptica que
genera la il·lusió de la imatge en moviment.

Segona edició del Taller de cinema infantil
“La teva primera escena de terror”, a càrrec
de kineina [audiovisuals], que té per objectiu
introduir als nens i nenes en la creació
cinematogràfica i explorar els elements que
defineixen el gènere de terror

Projecció d’una selecció de curtmetratges

Data: diumenge 11 de novembre de 2018
Lloc: Teatre de La Peni de Molins de Rei
Hora: 11 a 13h
Durada: 2 hores aprox.
Destinataris: nens i nenes a partir de 3 anys
Materia: es facilitarà el material necessari
(Cartolina, tisores, adhesiu, etc.)

“La teva primera escena de
terror”

Data: dissabte 10 de novembre de 2018
Lloc: Sala Gòtica
Hora: 10 a 13h
Durada: 3 hores aprox.
Destinataris: nens i nenes a partir de 9 anys
Activitat gratuïta (Places limitades)

4aMostradeCurtmetratgesde
Terror per a nens i nenes
de terror per a infants. La projecció es
divideix en dues parts: una primera sessió
amb curtmetratges per a nenes i nenes
entre 6 i 9 anys, i una segona part amb
curtmetratges per a nens i nenes a partir
de 10 anys. Els curtmetratges exhibits se
seleccionen tenint en compte els criteris
de qualitat, representativitat i adequació
al públic. Durant la sessió es realitzarà la
presentació dels treballs realitzats en la 1a
edició del taller de cinema infantil, i anirà
a càrrec dels nens i nenes que hi varen
participar.

Activitat gratuïta (Places limitades)

Data: diumenge 11 de novembre de 2018
Lloc: Teatre de La Peni de Molins de Rei
Hora: 11 a 12h
Durada: 60 min aprox.
Destinataris: nens i nenes de 6 a 12 anys
Material docent: dossier didàctic del Festival
Activitat gratuïta

Taller de manualitats infantil:

Fem un taumàtrop

Durant la projecció de la 4a Mostra de
curtmetratges de Terror per al públic
infantil, els més menuts podran participar
en el taller de manualitats “Fem un
taumàtrop”. El taller té com a objectiu
endinsar als nens en els conceptes
més bàsics del cinema a través de la
realització d’una activitat lúdica i creativa.

Per a més informació,
poseu-vos en contacte amb:
Glòria Massana Figueras
gloria.massana@molinsfilmfestival.com
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