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Terror Kids: 
V Mostra de Curtmetratges 
de Terror per a nens i nenes
Projecció d’una selecció de curtmetratges 
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 es 
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 2a 
edició del taller de cinema infantil, a càrrec 
dels nens i nenes que hi varen participar.

Data: diumenge 10 de novembre de 2019
Lloc: Teatre de La Peni de Molins de Rei 
Destinataris: nens i nenes de 6 a 9 i de 10 a 12 anys

Activitat gratuïta (Places limitades)

Taller de manualitats infantil: 
Taller d’ombres xineses
Durant la projecció de la Mostra de 
curtmetratges de Terror per al públic 
infantil, els més menuts podran participar 
en el “Taller d’ombres xineses”. El taller 
té com  a objectiu endinsar als nens en 
els conceptes més bàsics del cinema i la 
percepció visual a través de la realització 
d’una activitat lúdica i creativa. Un 
imaginatiu taller de construcció d’ombres 
xineses on gaudir de l’experiència de 
construir el seu propi teatre d’ombres.

Data: diumenge 10 de novembre de 2019

Taller de cinema infantil 
“La teva primera escena de 
terror”
Tercera 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.  La finalitat 
d’aquest taller és que els participants ideïn 
i gravin una escena (pla-seqüència) on 
apareguin alguns dels elements arquetípics 
del cinema de terror. A més, en aquesta 
edició hi afegirem la mirada surrealista que 
proposa el leitmotiv del Festival.

Data: dissabte 9 de novembre de 2019
Durada: 2h 30mins aprox.
Destinataris: nens i nenes a partir de 8/9 anys

Activitat gratuïta (Places limitades)

Lloc: Teatre de La Peni de 
Molins de Rei 
Hora: 12.00 a 13.30h
Durada: 2 hores aprox.
Destinataris: nens i nenes a 
partir de 3 anys 
Es facilitarà el material 
necessari

Activitat gratuïta 
(Places limitades)



Per a més informació, 
poseu-vos en contacte amb:

Glòria Massana Figueras
gloria.massana@molinsfilmfestival.com

XIV Concurs de Dibuix 
i Pintura Lluís Fisas i 
Moreno Categoria infantil

Presentació dels treballs:
Data: del 28 al 31 d’octubre de 2019
Lloc: Punt Jove de Molins de Rei

Exposició dels dibuixos: 
Data i Hora: del 7 al 18 de novembre 
2019 (ambdós inclosos)
Lloc: Bulevard de la Federació Obrera 
de Molins de Rei 

Lliurament de premis:
Data i Hora: divendres 8 de novembre 
de 2019, a les 19:00h
Lloc: Bulevard de la Federació Obrera 
de Molins de Rei 

Coorganitza: Regidoria d’Infància i 
famílies de l’Ajuntament de Molins de 
Rei 

Des del Cercle Artístic de Molins de Rei 
i la Regidoria d’Infància i famílies de 
l’Ajuntament de Molins de Rei, amb la 
col·laboració del Festival de Cinema 
de Terror de Molins de Rei, presenten 
les bases de l’XIV Concurs de Dibuix 
i Pintura Lluís Fisas i Moreno. Com 
cada any, per la Festa Major de la vila, 
s’organitza el concurs de dibuix Lluís 
Fisas i Moreno en el que hi poden 
participar tots els infants i joves de 
6 a 18 anys. El tema dels dibuixos 
d’aquesta edició és la por, monstres i 
el terror. Hi ha 3 categories: Infantil (6 
a 9 anys), Adolescents (10 a 14 anys) i 
Joves (de 15 a 18 anys). 


