
Kino Internacional

Des dels seus inicis el 1999 a Mon-
tréal, Canadà, el moviment Kino-Ka-
baret ha anat creixent i expandint-se 
internacionalment. Avui dia la seva 
filosofia és viva en 75 seus actives a   
ciutats dels cinc continents, desta-
cant Europa amb quasi 50 d’aquestes 
seus.

Al voltant d’aquests esdeveniments 
s’organitzen festivals anuals i troba-
des periòdiques dels participants i 
organitzadors on es fan tot tipus d’ac-
tivitats relacionades amb el cinema, 
com projeccions, debats, tallers, etc. que ajuden a 
fomentar els contactes professionals i l’intercanvi 
d’idees, experiències i coneixements. Amb el temps s’ha 
format una xarxa internacional de kinoites que facilita les 
trobades i l’organització de nous events.
 

Aquí tenim alguns logotips de 
llocs on es fa Kino-Kabaret, 
entre ells Kino Tarragonik,  
que és el primer Kino realitzat 
a Espanya i que el 2020 ja 
celebrarà la seva cinquena 
edició. 

Públic objectiu

El públic objectiu del festival Kino són totes les persones 
majors de 18 anys que vulguin involucrar-se en un 
procés creatiu audiovisual. Gent de totes les edats 
poden aportar visions i experiències diferents, i això pot 
arribar a generar dinàmiques creatives úniques.

El tipus de formació dels participants és indiferent si 
tenen passió i ganes d’aprendre. No s’espera que siguin 
professionals, ja que un repte com el Kino és una bona 
forma d’adquirir experiència en rodatges i en el món au-
diovisual en general. 

És per això que el nostre públic objectiu surt en gran 
mesura d’escoles de cinema i teatre, cicles formatius ar-
tístics i universitats. I d’aquests són especialment neces-
saris els directors que vinguin amb idees preconcebudes 
que puguin generar equips de treball per a fer un curt. 

Al mateix temps per a crear aquests equips també es ne-
cessitaran tots els altres components bàsics d’una pro-
ducció: actors, técnics de so, directors de fotografia, 
editors, músics, directors artístics (maquillatge, vestuari, 
atrezzo) i altres ajudants per a transport, logística, càte-
ring, etc. 

En definitiva sempre hi ha una bona part de participants 
que han fet alguna peça o han format part d’algun equip 
de rodatge, i aquesta experiència es transmet a tot 
l’equip involucrat en el procés, creant-se al moment una 
dinàmica d’intercanvi molt enriquidora.

Cronograma

El tret de sortida de Kino és una reunió de tots els partici-
pants i organitzadors on es dóna a conéixer el seu fun-
cionament i la planificació per als propers quatre dies (de 
dijous a diumenge). 

Després es fa una ronda de presentacions on tots expli-
quen qui són, què fan i què poden compartir. Tot seguit 
cada director presenta la seva idea de curtmetratge en 
un pitching de 10 minuts. S’ha d’exposar el projecte, 
donant-li un títol provisional, i explicar quin tipus d’ajuda 
material i personal necessita per a completar la seva 
pel·lícula. Tota la informació dels projectes queda escrita 
i ordenada en una pissarra.

Després dels pitchings, cada director busca els seus 
ajudants i és formen els equips de treball. Un cop 
formats ja és pot començar, tenint per endavant més de 
3 dies de film making. Els participants poden disposar 
del local (anomenat Kinolab) les 24 hores del dia per al 
seu procés creatiu.

La peça audiovisual 
final s’ha de lliurar el 
diumenge. Un cop 
recopilats tots els 
curts, es projectaran 
en una sala amb pan-
talla gran, oberta al 
públic general.

Localització i Impacte turístic

Desde la seva creació l’any 1999 a Canadà, el movi-
ment Kino ha impulsat la mobilitat dels seus partici-
pants fomentant la recerca de localitzacions i el turis-
me en cadascuna de les ciutats i territoris on s’organit-
zen aquestes trobades internacionals d’amants del 
cinema.

En aquest sentit, i tal com s’ha anat demostrant en les 
edicions anteriors de Kino Tarragonik, els paisatges de 
les Terres de l’Ebre i del delta en concret constitueixen 
un entorn únic per a possibles localitzacions de rodat-
ges. Les variacions estacionals de color i textura, la 
fauna i l’ambient natural i humà que el representa són 
dificils de trobar en altres llocs, per això Amposta, com 
l’epicentre d’on parteix l’experiència Kinoite, és un lloc 
idílic per a directors i amants del cinema i la fotografia.

Promoció i impacte mediàtic

Kino Tarragonik és un festival únic a la 
província de Tarragona, i la seva voca-
ció internacional i la seva localització 
privilegiada el fan molt atractiu per a 
persones de tot el món. 

Per a captar un públic internacional hi 
juga un paper molt important la web 
de Kino Tarragonik i la difusió a través 
de la xarxa pròpia de Kino Internacio-

nal. A més al llarg de l’any es fa una exhaustiva recerca 
de talent local i nacional a través de les xarxes socials, i 
una promoció activa per correu electrònic a escoles de 
cinema, d’art, etc. 

També és important la difusió que es fa del festival pels 
mitjants de comunicació tant d’àmbit local com nacional, 
amb entrevistes per a programes de televisió, ràdio i 
premsa. Kino Tarragonik 
també ha apostat des 
dels seus inicis per una 
imatge gràfica potent, 
desenvolupada tant per 
a Internet com en forma 
de cartells, flyers i mer-
chandising, que ajuda a 
difondre les diferents 
activitats que organitza 
al llarg de l’any. 

Fent un recompte de participants en les 4 edicions ante-
riors, segons el seu origen tenim: 50% Europa, 40% Ca-
talunya, 10% resta de l’Estat Espanyol, 5% resta del 
món. Aquesta diversitat crea una molt 
bona atmòsfera per a l’intercanvi i 
creixement cultural, i com a font d’ex-
periència en ambients internacionals. 
Per a la 5ª edició esperem entre 25 i 30 
participants.

Objectius

Kino Tarragonik té com a objectiu crear un ambient ideal 
per a les relacions professionals i personals entre els 
kinoites. La intenció final és crear llaços perdurables 
dins una comunitat internacional d’amants del cinema. 

Al mateix temps l’esdeveniment està dissenyat per enco-
ratjar als participants no només a preparar-se les seves 
pròpies idees i fer-les realitat, sinó que també a arris-
car-se a deixar llibertat a la creativitat, explorar noves 
tècniques i àrees de l’expressió cinemàtica i desenvolu-
par noves formes de producció col·laborativa. 

Entrar dins del món del Kino possibilita accedir a una 
xarxa de contactes local i global on descobrir altres 
film-makers, tècnics, actors i artistes de diferents am-
bients i experiències. És un lloc, en definitiva, on dife-
rents talents es poden trobar per a cooperar i fer realitat 
els seus somnis, desitjos i projectes cinematogràfics.  

Més enllà de Kino Tarragonik

Workshops i tallers

Les masterclass, tallers o workshops 
que ofereix Kino Tarragonik donen als 
nostres participants la possibilitat  de 
conèixer i intercambiar coneixements 
amb altres professionals del món del 
cinema d’una forma més propera. 
Durant molts anys Kino arreu del món ha 
facilitat la formació de xarxes professio-
nals entre els seus membres i les perso-
nes que realitzen els workshops.

Kino Tarragonik ha ofert fins ara dos 
workshops: Creative Sound and music, 
per Julius Valve de Helsinki al 2018,  i 
Multiscreen live cinema editing per 
Juanjo Fernàndez Rivero (Gnomalab) de 
Barcelona al 2019.

Lo Nostre Kino

Es tracta d’una alternativa per mantenir 
el festival actiu durant tot l’any, amb 
una durada més curta però amb la ma-
teixa dinàmica. Així es fomenta el con-
tacte continuat amb els professionals i 
amateurs que han participat en 
edicions anteriors, i es crea una fidelitat 

entre els membres. Es tracta d'una edició dirigida als 
locals per a experimentar d'una forma més propera què 
és Kino, i es realitza la primera setmana de febrer.

Projeccions

A més de la projecció final que permet 
als kinoites mostrar els seus curts al 
públic general, també s’organitza el 
Kino Tarragonik Taste, que és una pro-
jecció de curtmetratges d’altres 
edicions de Kino tant d’aquí com de la 
resta del món. En les projec-
cions s’acostuma a invitar a 
figures del camp audiovisual.

Contacte amb altres Kinos d’Europa

Per tal de preservar el moviment Kino són necessaris el 
contacte i les relacions professionals amb altres mem-
bres organitzadors de Kinos per Europa. Actualment 
Kino Tarragonik manté el contacte directe amb dos de 
les seus més potents, Kino Euphoria a Finlandia i Kino 
Berlino a Alemania.



El resultat final són peces audiovisuals creades sota l’es-
lògan: Do well with nothing, do better with a little and 
do it NOW! (fes-ho bé sense res, fes-ho millor amb un 
poc i fes-ho ARA!).

Kino-Kabaret busca la creativitat i la socialització entre 
els seus participants. És una reunió entre totes les perso-
nes que tinguin un interés amb el món del cinema, des 
d’actors fins a directors, passant per músics o dissenya-
dors de moda, per exemple. Qualsevol persona d’àmbit 
professional o amateur que tingui ganes d’aprendre, 
compartir, conèixer gent nova, formar una xarxa de con-
tactes, i sobretot, col·laborar en la creació d’un nou pro-
ducte audiovisual, té una oportunitat immillorable parti-
cipant en qualsevol de les edicions del Kino.

Els kinoites o participants només tenen uns pocs dies 
per escriure, dirigir, editar i presentar els seus projectes. 
La col·laboració és la clau de l’èxit. No importa quin nivell 
tinguin, desenvoluparan les seves habilitats i aptituds 
durant el procés.

El propòsit del moviment Kino és oferir a professio-
nals i amateurs film makers una plataforma per a 
co-crear i presentar els seus propis curtmetratges. 
Kino equival a col·laboració, a internacionalitat i a 
creativitat. Fer cinema a Kino no només és crear el 
teu projecte, fer cinema a Kino és disfrutar creant 
sense la pressió d’una competició o de pressupost.

Descripció del projecte

Kino Tarragonik és un esdeveniment internacional amb 
una duració de 4 dies que té lloc a les Terres de l’Ebre, on 
diferents artistes es reuneixen i creen diferents curtme-
tratges a contrarellotge. 

L’objectiu de Kino és proveïr als amants del cinema de 
l’oportunitat d’endinsar-se en un repte on ells mateixos 
facin una pel·lícula en un temps límit, que és d’un poc 
més de 3 dies sencers. Els resultats d’aquesta experièn-
cia es projecten públicament l’últim dia, en pantalla gran, 
amb xarrades i presentacions de tots els participants. 

Kino Tarragonik, a l’igual que molts altres Kinos d’altres 
parts del món, es desenvolupa seguint l’estela d’un mo-
viment sorgit el 1999 a Montréal, Québec, Canadà, ano-
menat Kino-Kabaret. La seva filosofia neix de la volun-
tat de reunir a professionals i amants del món del cinema 
i la creació artística per tal de compartir experiències 
realitzant projectes en comú. 

Cartell de la web de Kino Kabaret on s’anuncia el calendari de 
2019 de totes les edicions europees del Kino (Tarragonik el primer 
de la columna dreta).  
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formats ja és pot començar, tenint per endavant més de 
3 dies de film making. Els participants poden disposar 
del local (anomenat Kinolab) les 24 hores del dia per al 
seu procés creatiu.

La peça audiovisual 
final s’ha de lliurar el 
diumenge. Un cop 
recopilats tots els 
curts, es projectaran 
en una sala amb pan-
talla gran, oberta al 
públic general.

Logo original de 
Kino‘00 a Canadà. 
Kino Montréal 
celebrarà el 2020 
la seva 20ª edició. 

KINO TARRAGONIK

Localització i Impacte turístic

Desde la seva creació l’any 1999 a Canadà, el movi-
ment Kino ha impulsat la mobilitat dels seus partici-
pants fomentant la recerca de localitzacions i el turis-
me en cadascuna de les ciutats i territoris on s’organit-
zen aquestes trobades internacionals d’amants del 
cinema.

En aquest sentit, i tal com s’ha anat demostrant en les 
edicions anteriors de Kino Tarragonik, els paisatges de 
les Terres de l’Ebre i del delta en concret constitueixen 
un entorn únic per a possibles localitzacions de rodat-
ges. Les variacions estacionals de color i textura, la 
fauna i l’ambient natural i humà que el representa són 
dificils de trobar en altres llocs, per això Amposta, com 
l’epicentre d’on parteix l’experiència Kinoite, és un lloc 
idílic per a directors i amants del cinema i la fotografia.

Promoció i impacte mediàtic

Kino Tarragonik és un festival únic a la 
província de Tarragona, i la seva voca-
ció internacional i la seva localització 
privilegiada el fan molt atractiu per a 
persones de tot el món. 

Per a captar un públic internacional hi 
juga un paper molt important la web 
de Kino Tarragonik i la difusió a través 
de la xarxa pròpia de Kino Internacio-

nal. A més al llarg de l’any es fa una exhaustiva recerca 
de talent local i nacional a través de les xarxes socials, i 
una promoció activa per correu electrònic a escoles de 
cinema, d’art, etc. 

També és important la difusió que es fa del festival pels 
mitjants de comunicació tant d’àmbit local com nacional, 
amb entrevistes per a programes de televisió, ràdio i 
premsa. Kino Tarragonik 
també ha apostat des 
dels seus inicis per una 
imatge gràfica potent, 
desenvolupada tant per 
a Internet com en forma 
de cartells, flyers i mer-
chandising, que ajuda a 
difondre les diferents 
activitats que organitza 
al llarg de l’any. 

Fent un recompte de participants en les 4 edicions ante-
riors, segons el seu origen tenim: 50% Europa, 40% Ca-
talunya, 10% resta de l’Estat Espanyol, 5% resta del 
món. Aquesta diversitat crea una molt 
bona atmòsfera per a l’intercanvi i 
creixement cultural, i com a font d’ex-
periència en ambients internacionals. 
Per a la 5ª edició esperem entre 25 i 30 
participants.

Objectius

Kino Tarragonik té com a objectiu crear un ambient ideal 
per a les relacions professionals i personals entre els 
kinoites. La intenció final és crear llaços perdurables 
dins una comunitat internacional d’amants del cinema. 

Al mateix temps l’esdeveniment està dissenyat per enco-
ratjar als participants no només a preparar-se les seves 
pròpies idees i fer-les realitat, sinó que també a arris-
car-se a deixar llibertat a la creativitat, explorar noves 
tècniques i àrees de l’expressió cinemàtica i desenvolu-
par noves formes de producció col·laborativa. 

Entrar dins del món del Kino possibilita accedir a una 
xarxa de contactes local i global on descobrir altres 
film-makers, tècnics, actors i artistes de diferents am-
bients i experiències. És un lloc, en definitiva, on dife-
rents talents es poden trobar per a cooperar i fer realitat 
els seus somnis, desitjos i projectes cinematogràfics.  

Més enllà de Kino Tarragonik

Workshops i tallers

Les masterclass, tallers o workshops 
que ofereix Kino Tarragonik donen als 
nostres participants la possibilitat  de 
conèixer i intercambiar coneixements 
amb altres professionals del món del 
cinema d’una forma més propera. 
Durant molts anys Kino arreu del món ha 
facilitat la formació de xarxes professio-
nals entre els seus membres i les perso-
nes que realitzen els workshops.

Kino Tarragonik ha ofert fins ara dos 
workshops: Creative Sound and music, 
per Julius Valve de Helsinki al 2018,  i 
Multiscreen live cinema editing per 
Juanjo Fernàndez Rivero (Gnomalab) de 
Barcelona al 2019.

Lo Nostre Kino

Es tracta d’una alternativa per mantenir 
el festival actiu durant tot l’any, amb 
una durada més curta però amb la ma-
teixa dinàmica. Així es fomenta el con-
tacte continuat amb els professionals i 
amateurs que han participat en 
edicions anteriors, i es crea una fidelitat 

entre els membres. Es tracta d'una edició dirigida als 
locals per a experimentar d'una forma més propera què 
és Kino, i es realitza la primera setmana de febrer.

Projeccions

A més de la projecció final que permet 
als kinoites mostrar els seus curts al 
públic general, també s’organitza el 
Kino Tarragonik Taste, que és una pro-
jecció de curtmetratges d’altres 
edicions de Kino tant d’aquí com de la 
resta del món. En les projec-
cions s’acostuma a invitar a 
figures del camp audiovisual.

Contacte amb altres Kinos d’Europa

Per tal de preservar el moviment Kino són necessaris el 
contacte i les relacions professionals amb altres mem-
bres organitzadors de Kinos per Europa. Actualment 
Kino Tarragonik manté el contacte directe amb dos de 
les seus més potents, Kino Euphoria a Finlandia i Kino 
Berlino a Alemania.



Kino Internacional

Des dels seus inicis el 1999 a Mon-
tréal, Canadà, el moviment Kino-Ka-
baret ha anat creixent i expandint-se 
internacionalment. Avui dia la seva 
filosofia és viva en 75 seus actives a   
ciutats dels cinc continents, desta-
cant Europa amb quasi 50 d’aquestes 
seus.

Al voltant d’aquests esdeveniments 
s’organitzen festivals anuals i troba-
des periòdiques dels participants i 
organitzadors on es fan tot tipus d’ac-
tivitats relacionades amb el cinema, 
com projeccions, debats, tallers, etc. que ajuden a 
fomentar els contactes professionals i l’intercanvi 
d’idees, experiències i coneixements. Amb el temps s’ha 
format una xarxa internacional de kinoites que facilita les 
trobades i l’organització de nous events.
 

Aquí tenim alguns logotips de 
llocs on es fa Kino-Kabaret, 
entre ells Kino Tarragonik,  
que és el primer Kino realitzat 
a Espanya i que el 2020 ja 
celebrarà la seva cinquena 
edició. 

Públic objectiu

El públic objectiu del festival Kino són totes les persones 
majors de 18 anys que vulguin involucrar-se en un 
procés creatiu audiovisual. Gent de totes les edats 
poden aportar visions i experiències diferents, i això pot 
arribar a generar dinàmiques creatives úniques.

El tipus de formació dels participants és indiferent si 
tenen passió i ganes d’aprendre. No s’espera que siguin 
professionals, ja que un repte com el Kino és una bona 
forma d’adquirir experiència en rodatges i en el món au-
diovisual en general. 

És per això que el nostre públic objectiu surt en gran 
mesura d’escoles de cinema i teatre, cicles formatius ar-
tístics i universitats. I d’aquests són especialment neces-
saris els directors que vinguin amb idees preconcebudes 
que puguin generar equips de treball per a fer un curt. 

Al mateix temps per a crear aquests equips també es ne-
cessitaran tots els altres components bàsics d’una pro-
ducció: actors, técnics de so, directors de fotografia, 
editors, músics, directors artístics (maquillatge, vestuari, 
atrezzo) i altres ajudants per a transport, logística, càte-
ring, etc. 

En definitiva sempre hi ha una bona part de participants 
que han fet alguna peça o han format part d’algun equip 
de rodatge, i aquesta experiència es transmet a tot 
l’equip involucrat en el procés, creant-se al moment una 
dinàmica d’intercanvi molt enriquidora.

Cronograma

El tret de sortida de Kino és una reunió de tots els partici-
pants i organitzadors on es dóna a conéixer el seu fun-
cionament i la planificació per als propers quatre dies (de 
dijous a diumenge). 

Després es fa una ronda de presentacions on tots expli-
quen qui són, què fan i què poden compartir. Tot seguit 
cada director presenta la seva idea de curtmetratge en 
un pitching de 10 minuts. S’ha d’exposar el projecte, 
donant-li un títol provisional, i explicar quin tipus d’ajuda 
material i personal necessita per a completar la seva 
pel·lícula. Tota la informació dels projectes queda escrita 
i ordenada en una pissarra.

Després dels pitchings, cada director busca els seus 
ajudants i és formen els equips de treball. Un cop 
formats ja és pot començar, tenint per endavant més de 
3 dies de film making. Els participants poden disposar 
del local (anomenat Kinolab) les 24 hores del dia per al 
seu procés creatiu.

La peça audiovisual 
final s’ha de lliurar el 
diumenge. Un cop 
recopilats tots els 
curts, es projectaran 
en una sala amb pan-
talla gran, oberta al 
públic general.
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ges. Les variacions estacionals de color i textura, la 
fauna i l’ambient natural i humà que el representa són 
dificils de trobar en altres llocs, per això Amposta, com 
l’epicentre d’on parteix l’experiència Kinoite, és un lloc 
idílic per a directors i amants del cinema i la fotografia.

Promoció i impacte mediàtic

Kino Tarragonik és un festival únic a la 
província de Tarragona, i la seva voca-
ció internacional i la seva localització 
privilegiada el fan molt atractiu per a 
persones de tot el món. 

Per a captar un públic internacional hi 
juga un paper molt important la web 
de Kino Tarragonik i la difusió a través 
de la xarxa pròpia de Kino Internacio-

nal. A més al llarg de l’any es fa una exhaustiva recerca 
de talent local i nacional a través de les xarxes socials, i 
una promoció activa per correu electrònic a escoles de 
cinema, d’art, etc. 

També és important la difusió que es fa del festival pels 
mitjants de comunicació tant d’àmbit local com nacional, 
amb entrevistes per a programes de televisió, ràdio i 
premsa. Kino Tarragonik 
també ha apostat des 
dels seus inicis per una 
imatge gràfica potent, 
desenvolupada tant per 
a Internet com en forma 
de cartells, flyers i mer-
chandising, que ajuda a 
difondre les diferents 
activitats que organitza 
al llarg de l’any. 

Fent un recompte de participants en les 4 edicions ante-
riors, segons el seu origen tenim: 50% Europa, 40% Ca-
talunya, 10% resta de l’Estat Espanyol, 5% resta del 
món. Aquesta diversitat crea una molt 
bona atmòsfera per a l’intercanvi i 
creixement cultural, i com a font d’ex-
periència en ambients internacionals. 
Per a la 5ª edició esperem entre 25 i 30 
participants.

Objectius

Kino Tarragonik té com a objectiu crear un ambient ideal 
per a les relacions professionals i personals entre els 
kinoites. La intenció final és crear llaços perdurables 
dins una comunitat internacional d’amants del cinema. 

Al mateix temps l’esdeveniment està dissenyat per enco-
ratjar als participants no només a preparar-se les seves 
pròpies idees i fer-les realitat, sinó que també a arris-
car-se a deixar llibertat a la creativitat, explorar noves 
tècniques i àrees de l’expressió cinemàtica i desenvolu-
par noves formes de producció col·laborativa. 

Entrar dins del món del Kino possibilita accedir a una 
xarxa de contactes local i global on descobrir altres 
film-makers, tècnics, actors i artistes de diferents am-
bients i experiències. És un lloc, en definitiva, on dife-
rents talents es poden trobar per a cooperar i fer realitat 
els seus somnis, desitjos i projectes cinematogràfics.  

Més enllà de Kino Tarragonik

Workshops i tallers

Les masterclass, tallers o workshops 
que ofereix Kino Tarragonik donen als 
nostres participants la possibilitat  de 
conèixer i intercambiar coneixements 
amb altres professionals del món del 
cinema d’una forma més propera. 
Durant molts anys Kino arreu del món ha 
facilitat la formació de xarxes professio-
nals entre els seus membres i les perso-
nes que realitzen els workshops.

Kino Tarragonik ha ofert fins ara dos 
workshops: Creative Sound and music, 
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locals per a experimentar d'una forma més propera què 
és Kino, i es realitza la primera setmana de febrer.

Projeccions

A més de la projecció final que permet 
als kinoites mostrar els seus curts al 
públic general, també s’organitza el 
Kino Tarragonik Taste, que és una pro-
jecció de curtmetratges d’altres 
edicions de Kino tant d’aquí com de la 
resta del món. En les projec-
cions s’acostuma a invitar a 
figures del camp audiovisual.

Contacte amb altres Kinos d’Europa

Per tal de preservar el moviment Kino són necessaris el 
contacte i les relacions professionals amb altres mem-
bres organitzadors de Kinos per Europa. Actualment 
Kino Tarragonik manté el contacte directe amb dos de 
les seus més potents, Kino Euphoria a Finlandia i Kino 
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d’idees, experiències i coneixements. Amb el temps s’ha 
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entre ells Kino Tarragonik,  
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forma d’adquirir experiència en rodatges i en el món au-
diovisual en general. 

És per això que el nostre públic objectiu surt en gran 
mesura d’escoles de cinema i teatre, cicles formatius ar-
tístics i universitats. I d’aquests són especialment neces-
saris els directors que vinguin amb idees preconcebudes 
que puguin generar equips de treball per a fer un curt. 

Al mateix temps per a crear aquests equips també es ne-
cessitaran tots els altres components bàsics d’una pro-
ducció: actors, técnics de so, directors de fotografia, 
editors, músics, directors artístics (maquillatge, vestuari, 
atrezzo) i altres ajudants per a transport, logística, càte-
ring, etc. 

En definitiva sempre hi ha una bona part de participants 
que han fet alguna peça o han format part d’algun equip 
de rodatge, i aquesta experiència es transmet a tot 
l’equip involucrat en el procés, creant-se al moment una 
dinàmica d’intercanvi molt enriquidora.
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El tret de sortida de Kino és una reunió de tots els partici-
pants i organitzadors on es dóna a conéixer el seu fun-
cionament i la planificació per als propers quatre dies (de 
dijous a diumenge). 

Després es fa una ronda de presentacions on tots expli-
quen qui són, què fan i què poden compartir. Tot seguit 
cada director presenta la seva idea de curtmetratge en 
un pitching de 10 minuts. S’ha d’exposar el projecte, 
donant-li un títol provisional, i explicar quin tipus d’ajuda 
material i personal necessita per a completar la seva 
pel·lícula. Tota la informació dels projectes queda escrita 
i ordenada en una pissarra.

Després dels pitchings, cada director busca els seus 
ajudants i és formen els equips de treball. Un cop 
formats ja és pot començar, tenint per endavant més de 
3 dies de film making. Els participants poden disposar 
del local (anomenat Kinolab) les 24 hores del dia per al 
seu procés creatiu.
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un entorn únic per a possibles localitzacions de rodat-
ges. Les variacions estacionals de color i textura, la 
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dificils de trobar en altres llocs, per això Amposta, com 
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bres organitzadors de Kinos per Europa. Actualment 
Kino Tarragonik manté el contacte directe amb dos de 
les seus més potents, Kino Euphoria a Finlandia i Kino 
Berlino a Alemania.



Kino Internacional

Des dels seus inicis el 1999 a Mon-
tréal, Canadà, el moviment Kino-Ka-
baret ha anat creixent i expandint-se 
internacionalment. Avui dia la seva 
filosofia és viva en 75 seus actives a   
ciutats dels cinc continents, desta-
cant Europa amb quasi 50 d’aquestes 
seus.

Al voltant d’aquests esdeveniments 
s’organitzen festivals anuals i troba-
des periòdiques dels participants i 
organitzadors on es fan tot tipus d’ac-
tivitats relacionades amb el cinema, 
com projeccions, debats, tallers, etc. que ajuden a 
fomentar els contactes professionals i l’intercanvi 
d’idees, experiències i coneixements. Amb el temps s’ha 
format una xarxa internacional de kinoites que facilita les 
trobades i l’organització de nous events.
 

Aquí tenim alguns logotips de 
llocs on es fa Kino-Kabaret, 
entre ells Kino Tarragonik,  
que és el primer Kino realitzat 
a Espanya i que el 2020 ja 
celebrarà la seva cinquena 
edició. 

Públic objectiu

El públic objectiu del festival Kino són totes les persones 
majors de 18 anys que vulguin involucrar-se en un 
procés creatiu audiovisual. Gent de totes les edats 
poden aportar visions i experiències diferents, i això pot 
arribar a generar dinàmiques creatives úniques.

El tipus de formació dels participants és indiferent si 
tenen passió i ganes d’aprendre. No s’espera que siguin 
professionals, ja que un repte com el Kino és una bona 
forma d’adquirir experiència en rodatges i en el món au-
diovisual en general. 

És per això que el nostre públic objectiu surt en gran 
mesura d’escoles de cinema i teatre, cicles formatius ar-
tístics i universitats. I d’aquests són especialment neces-
saris els directors que vinguin amb idees preconcebudes 
que puguin generar equips de treball per a fer un curt. 

Al mateix temps per a crear aquests equips també es ne-
cessitaran tots els altres components bàsics d’una pro-
ducció: actors, técnics de so, directors de fotografia, 
editors, músics, directors artístics (maquillatge, vestuari, 
atrezzo) i altres ajudants per a transport, logística, càte-
ring, etc. 

En definitiva sempre hi ha una bona part de participants 
que han fet alguna peça o han format part d’algun equip 
de rodatge, i aquesta experiència es transmet a tot 
l’equip involucrat en el procés, creant-se al moment una 
dinàmica d’intercanvi molt enriquidora.

Cronograma

El tret de sortida de Kino és una reunió de tots els partici-
pants i organitzadors on es dóna a conéixer el seu fun-
cionament i la planificació per als propers quatre dies (de 
dijous a diumenge). 

Després es fa una ronda de presentacions on tots expli-
quen qui són, què fan i què poden compartir. Tot seguit 
cada director presenta la seva idea de curtmetratge en 
un pitching de 10 minuts. S’ha d’exposar el projecte, 
donant-li un títol provisional, i explicar quin tipus d’ajuda 
material i personal necessita per a completar la seva 
pel·lícula. Tota la informació dels projectes queda escrita 
i ordenada en una pissarra.

Després dels pitchings, cada director busca els seus 
ajudants i és formen els equips de treball. Un cop 
formats ja és pot començar, tenint per endavant més de 
3 dies de film making. Els participants poden disposar 
del local (anomenat Kinolab) les 24 hores del dia per al 
seu procés creatiu.

La peça audiovisual 
final s’ha de lliurar el 
diumenge. Un cop 
recopilats tots els 
curts, es projectaran 
en una sala amb pan-
talla gran, oberta al 
públic general.

Localització i Impacte turístic

Desde la seva creació l’any 1999 a Canadà, el movi-
ment Kino ha impulsat la mobilitat dels seus partici-
pants fomentant la recerca de localitzacions i el turis-
me en cadascuna de les ciutats i territoris on s’organit-
zen aquestes trobades internacionals d’amants del 
cinema.

En aquest sentit, i tal com s’ha anat demostrant en les 
edicions anteriors de Kino Tarragonik, els paisatges de 
les Terres de l’Ebre i del delta en concret constitueixen 
un entorn únic per a possibles localitzacions de rodat-
ges. Les variacions estacionals de color i textura, la 
fauna i l’ambient natural i humà que el representa són 
dificils de trobar en altres llocs, per això Amposta, com 
l’epicentre d’on parteix l’experiència Kinoite, és un lloc 
idílic per a directors i amants del cinema i la fotografia.

Promoció i impacte mediàtic

Kino Tarragonik és un festival únic a la 
província de Tarragona, i la seva voca-
ció internacional i la seva localització 
privilegiada el fan molt atractiu per a 
persones de tot el món. 

Per a captar un públic internacional hi 
juga un paper molt important la web 
de Kino Tarragonik i la difusió a través 
de la xarxa pròpia de Kino Internacio-

nal. A més al llarg de l’any es fa una exhaustiva recerca 
de talent local i nacional a través de les xarxes socials, i 
una promoció activa per correu electrònic a escoles de 
cinema, d’art, etc. 

També és important la difusió que es fa del festival pels 
mitjants de comunicació tant d’àmbit local com nacional, 
amb entrevistes per a programes de televisió, ràdio i 
premsa. Kino Tarragonik 
també ha apostat des 
dels seus inicis per una 
imatge gràfica potent, 
desenvolupada tant per 
a Internet com en forma 
de cartells, flyers i mer-
chandising, que ajuda a 
difondre les diferents 
activitats que organitza 
al llarg de l’any. 

Fent un recompte de participants en les 4 edicions ante-
riors, segons el seu origen tenim: 50% Europa, 40% Ca-
talunya, 10% resta de l’Estat Espanyol, 5% resta del 
món. Aquesta diversitat crea una molt 
bona atmòsfera per a l’intercanvi i 
creixement cultural, i com a font d’ex-
periència en ambients internacionals. 
Per a la 5ª edició esperem entre 25 i 30 
participants.

Objectius

Kino Tarragonik té com a objectiu crear un ambient ideal 
per a les relacions professionals i personals entre els 
kinoites. La intenció final és crear llaços perdurables 
dins una comunitat internacional d’amants del cinema. 

Al mateix temps l’esdeveniment està dissenyat per enco-
ratjar als participants no només a preparar-se les seves 
pròpies idees i fer-les realitat, sinó que també a arris-
car-se a deixar llibertat a la creativitat, explorar noves 
tècniques i àrees de l’expressió cinemàtica i desenvolu-
par noves formes de producció col·laborativa. 

Entrar dins del món del Kino possibilita accedir a una 
xarxa de contactes local i global on descobrir altres 
film-makers, tècnics, actors i artistes de diferents am-
bients i experiències. És un lloc, en definitiva, on dife-
rents talents es poden trobar per a cooperar i fer realitat 
els seus somnis, desitjos i projectes cinematogràfics.  

Fotogrames de 
curtmetratges i 

rodatges realitzats 
a Kino Tarragonik 

en les quatre 
edicions passades.  

Més enllà de Kino Tarragonik

Workshops i tallers

Les masterclass, tallers o workshops 
que ofereix Kino Tarragonik donen als 
nostres participants la possibilitat  de 
conèixer i intercambiar coneixements 
amb altres professionals del món del 
cinema d’una forma més propera. 
Durant molts anys Kino arreu del món ha 
facilitat la formació de xarxes professio-
nals entre els seus membres i les perso-
nes que realitzen els workshops.

Kino Tarragonik ha ofert fins ara dos 
workshops: Creative Sound and music, 
per Julius Valve de Helsinki al 2018,  i 
Multiscreen live cinema editing per 
Juanjo Fernàndez Rivero (Gnomalab) de 
Barcelona al 2019.

Lo Nostre Kino

Es tracta d’una alternativa per mantenir 
el festival actiu durant tot l’any, amb 
una durada més curta però amb la ma-
teixa dinàmica. Així es fomenta el con-
tacte continuat amb els professionals i 
amateurs que han participat en 
edicions anteriors, i es crea una fidelitat 

entre els membres. Es tracta d'una edició dirigida als 
locals per a experimentar d'una forma més propera què 
és Kino, i es realitza la primera setmana de febrer.
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A més de la projecció final que permet 
als kinoites mostrar els seus curts al 
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Priscila Alegre, 
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entrevistada a 
diferents mitjants, 
com Canal TE i 
TV3.
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una promoció activa per correu electrònic a escoles de 
cinema, d’art, etc. 

També és important la difusió que es fa del festival pels 
mitjants de comunicació tant d’àmbit local com nacional, 
amb entrevistes per a programes de televisió, ràdio i 
premsa. Kino Tarragonik 
també ha apostat des 
dels seus inicis per una 
imatge gràfica potent, 
desenvolupada tant per 
a Internet com en forma 
de cartells, flyers i mer-
chandising, que ajuda a 
difondre les diferents 
activitats que organitza 
al llarg de l’any. 

Fent un recompte de participants en les 4 edicions ante-
riors, segons el seu origen tenim: 50% Europa, 40% Ca-
talunya, 10% resta de l’Estat Espanyol, 5% resta del 
món. Aquesta diversitat crea una molt 
bona atmòsfera per a l’intercanvi i 
creixement cultural, i com a font d’ex-
periència en ambients internacionals. 
Per a la 5ª edició esperem entre 25 i 30 
participants.

Objectius

Kino Tarragonik té com a objectiu crear un ambient ideal 
per a les relacions professionals i personals entre els 
kinoites. La intenció final és crear llaços perdurables 
dins una comunitat internacional d’amants del cinema. 

Al mateix temps l’esdeveniment està dissenyat per enco-
ratjar als participants no només a preparar-se les seves 
pròpies idees i fer-les realitat, sinó que també a arris-
car-se a deixar llibertat a la creativitat, explorar noves 
tècniques i àrees de l’expressió cinemàtica i desenvolu-
par noves formes de producció col·laborativa. 

Entrar dins del món del Kino possibilita accedir a una 
xarxa de contactes local i global on descobrir altres 
film-makers, tècnics, actors i artistes de diferents am-
bients i experiències. És un lloc, en definitiva, on dife-
rents talents es poden trobar per a cooperar i fer realitat 
els seus somnis, desitjos i projectes cinematogràfics.  

Més enllà de Kino Tarragonik

Workshops i tallers

Les masterclass, tallers o workshops 
que ofereix Kino Tarragonik donen als 
nostres participants la possibilitat  de 
conèixer i intercambiar coneixements 
amb altres professionals del món del 
cinema d’una forma més propera. 
Durant molts anys Kino arreu del món ha 
facilitat la formació de xarxes professio-
nals entre els seus membres i les perso-
nes que realitzen els workshops.

Kino Tarragonik ha ofert fins ara dos 
workshops: Creative Sound and music, 
per Julius Valve de Helsinki al 2018,  i 
Multiscreen live cinema editing per 
Juanjo Fernàndez Rivero (Gnomalab) de 
Barcelona al 2019.

Lo Nostre Kino

Es tracta d’una alternativa per mantenir 
el festival actiu durant tot l’any, amb 
una durada més curta però amb la ma-
teixa dinàmica. Així es fomenta el con-
tacte continuat amb els professionals i 
amateurs que han participat en 
edicions anteriors, i es crea una fidelitat 

entre els membres. Es tracta d'una edició dirigida als 
locals per a experimentar d'una forma més propera què 
és Kino, i es realitza la primera setmana de febrer.

Projeccions

A més de la projecció final que permet 
als kinoites mostrar els seus curts al 
públic general, també s’organitza el 
Kino Tarragonik Taste, que és una pro-
jecció de curtmetratges d’altres 
edicions de Kino tant d’aquí com de la 
resta del món. En les projec-
cions s’acostuma a invitar a 
figures del camp audiovisual.

Contacte amb altres Kinos d’Europa

Per tal de preservar el moviment Kino són necessaris el 
contacte i les relacions professionals amb altres mem-
bres organitzadors de Kinos per Europa. Actualment 
Kino Tarragonik manté el contacte directe amb dos de 
les seus més potents, Kino Euphoria a Finlandia i Kino 
Berlino a Alemania.



Kino Internacional

Des dels seus inicis el 1999 a Mon-
tréal, Canadà, el moviment Kino-Ka-
baret ha anat creixent i expandint-se 
internacionalment. Avui dia la seva 
filosofia és viva en 75 seus actives a   
ciutats dels cinc continents, desta-
cant Europa amb quasi 50 d’aquestes 
seus.

Al voltant d’aquests esdeveniments 
s’organitzen festivals anuals i troba-
des periòdiques dels participants i 
organitzadors on es fan tot tipus d’ac-
tivitats relacionades amb el cinema, 
com projeccions, debats, tallers, etc. que ajuden a 
fomentar els contactes professionals i l’intercanvi 
d’idees, experiències i coneixements. Amb el temps s’ha 
format una xarxa internacional de kinoites que facilita les 
trobades i l’organització de nous events.
 

Aquí tenim alguns logotips de 
llocs on es fa Kino-Kabaret, 
entre ells Kino Tarragonik,  
que és el primer Kino realitzat 
a Espanya i que el 2020 ja 
celebrarà la seva cinquena 
edició. 

Públic objectiu

El públic objectiu del festival Kino són totes les persones 
majors de 18 anys que vulguin involucrar-se en un 
procés creatiu audiovisual. Gent de totes les edats 
poden aportar visions i experiències diferents, i això pot 
arribar a generar dinàmiques creatives úniques.

El tipus de formació dels participants és indiferent si 
tenen passió i ganes d’aprendre. No s’espera que siguin 
professionals, ja que un repte com el Kino és una bona 
forma d’adquirir experiència en rodatges i en el món au-
diovisual en general. 

És per això que el nostre públic objectiu surt en gran 
mesura d’escoles de cinema i teatre, cicles formatius ar-
tístics i universitats. I d’aquests són especialment neces-
saris els directors que vinguin amb idees preconcebudes 
que puguin generar equips de treball per a fer un curt. 

Al mateix temps per a crear aquests equips també es ne-
cessitaran tots els altres components bàsics d’una pro-
ducció: actors, técnics de so, directors de fotografia, 
editors, músics, directors artístics (maquillatge, vestuari, 
atrezzo) i altres ajudants per a transport, logística, càte-
ring, etc. 

En definitiva sempre hi ha una bona part de participants 
que han fet alguna peça o han format part d’algun equip 
de rodatge, i aquesta experiència es transmet a tot 
l’equip involucrat en el procés, creant-se al moment una 
dinàmica d’intercanvi molt enriquidora.

Cronograma

El tret de sortida de Kino és una reunió de tots els partici-
pants i organitzadors on es dóna a conéixer el seu fun-
cionament i la planificació per als propers quatre dies (de 
dijous a diumenge). 

Després es fa una ronda de presentacions on tots expli-
quen qui són, què fan i què poden compartir. Tot seguit 
cada director presenta la seva idea de curtmetratge en 
un pitching de 10 minuts. S’ha d’exposar el projecte, 
donant-li un títol provisional, i explicar quin tipus d’ajuda 
material i personal necessita per a completar la seva 
pel·lícula. Tota la informació dels projectes queda escrita 
i ordenada en una pissarra.

Després dels pitchings, cada director busca els seus 
ajudants i és formen els equips de treball. Un cop 
formats ja és pot començar, tenint per endavant més de 
3 dies de film making. Els participants poden disposar 
del local (anomenat Kinolab) les 24 hores del dia per al 
seu procés creatiu.

La peça audiovisual 
final s’ha de lliurar el 
diumenge. Un cop 
recopilats tots els 
curts, es projectaran 
en una sala amb pan-
talla gran, oberta al 
públic general.

Localització i Impacte turístic

Desde la seva creació l’any 1999 a Canadà, el movi-
ment Kino ha impulsat la mobilitat dels seus partici-
pants fomentant la recerca de localitzacions i el turis-
me en cadascuna de les ciutats i territoris on s’organit-
zen aquestes trobades internacionals d’amants del 
cinema.

En aquest sentit, i tal com s’ha anat demostrant en les 
edicions anteriors de Kino Tarragonik, els paisatges de 
les Terres de l’Ebre i del delta en concret constitueixen 
un entorn únic per a possibles localitzacions de rodat-
ges. Les variacions estacionals de color i textura, la 
fauna i l’ambient natural i humà que el representa són 
dificils de trobar en altres llocs, per això Amposta, com 
l’epicentre d’on parteix l’experiència Kinoite, és un lloc 
idílic per a directors i amants del cinema i la fotografia.

Promoció i impacte mediàtic

Kino Tarragonik és un festival únic a la 
província de Tarragona, i la seva voca-
ció internacional i la seva localització 
privilegiada el fan molt atractiu per a 
persones de tot el món. 

Per a captar un públic internacional hi 
juga un paper molt important la web 
de Kino Tarragonik i la difusió a través 
de la xarxa pròpia de Kino Internacio-

nal. A més al llarg de l’any es fa una exhaustiva recerca 
de talent local i nacional a través de les xarxes socials, i 
una promoció activa per correu electrònic a escoles de 
cinema, d’art, etc. 

També és important la difusió que es fa del festival pels 
mitjants de comunicació tant d’àmbit local com nacional, 
amb entrevistes per a programes de televisió, ràdio i 
premsa. Kino Tarragonik 
també ha apostat des 
dels seus inicis per una 
imatge gràfica potent, 
desenvolupada tant per 
a Internet com en forma 
de cartells, flyers i mer-
chandising, que ajuda a 
difondre les diferents 
activitats que organitza 
al llarg de l’any. 

Fent un recompte de participants en les 4 edicions ante-
riors, segons el seu origen tenim: 50% Europa, 40% Ca-
talunya, 10% resta de l’Estat Espanyol, 5% resta del 
món. Aquesta diversitat crea una molt 
bona atmòsfera per a l’intercanvi i 
creixement cultural, i com a font d’ex-
periència en ambients internacionals. 
Per a la 5ª edició esperem entre 25 i 30 
participants.

Objectius

Kino Tarragonik té com a objectiu crear un ambient ideal 
per a les relacions professionals i personals entre els 
kinoites. La intenció final és crear llaços perdurables 
dins una comunitat internacional d’amants del cinema. 

Al mateix temps l’esdeveniment està dissenyat per enco-
ratjar als participants no només a preparar-se les seves 
pròpies idees i fer-les realitat, sinó que també a arris-
car-se a deixar llibertat a la creativitat, explorar noves 
tècniques i àrees de l’expressió cinemàtica i desenvolu-
par noves formes de producció col·laborativa. 

Entrar dins del món del Kino possibilita accedir a una 
xarxa de contactes local i global on descobrir altres 
film-makers, tècnics, actors i artistes de diferents am-
bients i experiències. És un lloc, en definitiva, on dife-
rents talents es poden trobar per a cooperar i fer realitat 
els seus somnis, desitjos i projectes cinematogràfics.  

Més enllà de Kino Tarragonik

Workshops i tallers

Les masterclass, tallers o workshops 
que ofereix Kino Tarragonik donen als 
nostres participants la possibilitat  de 
conèixer i intercambiar coneixements 
amb altres professionals del món del 
cinema d’una forma més propera. 
Durant molts anys Kino arreu del món ha 
facilitat la formació de xarxes professio-
nals entre els seus membres i les perso-
nes que realitzen els workshops.

Kino Tarragonik ha ofert fins ara dos 
workshops: Creative Sound and music, 
per Julius Valve de Helsinki al 2018,  i 
Multiscreen live cinema editing per 
Juanjo Fernàndez Rivero (Gnomalab) de 
Barcelona al 2019.

Lo Nostre Kino

Es tracta d’una alternativa per mantenir 
el festival actiu durant tot l’any, amb 
una durada més curta però amb la ma-
teixa dinàmica. Així es fomenta el con-
tacte continuat amb els professionals i 
amateurs que han participat en 
edicions anteriors, i es crea una fidelitat 

entre els membres. Es tracta d'una edició dirigida als 
locals per a experimentar d'una forma més propera què 
és Kino, i es realitza la primera setmana de febrer.

Projeccions

A més de la projecció final que permet 
als kinoites mostrar els seus curts al 
públic general, també s’organitza el 
Kino Tarragonik Taste, que és una pro-
jecció de curtmetratges d’altres 
edicions de Kino tant d’aquí com de la 
resta del món. En les projec-
cions s’acostuma a invitar a 
figures del camp audiovisual.

Contacte amb altres Kinos d’Europa

Per tal de preservar el moviment Kino són necessaris el 
contacte i les relacions professionals amb altres mem-
bres organitzadors de Kinos per Europa. Actualment 
Kino Tarragonik manté el contacte directe amb dos de 
les seus més potents, Kino Euphoria a Finlandia i Kino 
Berlino a Alemania.

A dalt, Priscila Alegre i Elisabeth Gilart 
presentant un projecte d'un kinoite.
A baix, dos cartells de dos edicions 

diferents del Kino Taste. 
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ciutats dels cinc continents, desta-
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seus.
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des periòdiques dels participants i 
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llocs on es fa Kino-Kabaret, 
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que és el primer Kino realitzat 
a Espanya i que el 2020 ja 
celebrarà la seva cinquena 
edició. 
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majors de 18 anys que vulguin involucrar-se en un 
procés creatiu audiovisual. Gent de totes les edats 
poden aportar visions i experiències diferents, i això pot 
arribar a generar dinàmiques creatives úniques.

El tipus de formació dels participants és indiferent si 
tenen passió i ganes d’aprendre. No s’espera que siguin 
professionals, ja que un repte com el Kino és una bona 
forma d’adquirir experiència en rodatges i en el món au-
diovisual en general. 

És per això que el nostre públic objectiu surt en gran 
mesura d’escoles de cinema i teatre, cicles formatius ar-
tístics i universitats. I d’aquests són especialment neces-
saris els directors que vinguin amb idees preconcebudes 
que puguin generar equips de treball per a fer un curt. 

Al mateix temps per a crear aquests equips també es ne-
cessitaran tots els altres components bàsics d’una pro-
ducció: actors, técnics de so, directors de fotografia, 
editors, músics, directors artístics (maquillatge, vestuari, 
atrezzo) i altres ajudants per a transport, logística, càte-
ring, etc. 

En definitiva sempre hi ha una bona part de participants 
que han fet alguna peça o han format part d’algun equip 
de rodatge, i aquesta experiència es transmet a tot 
l’equip involucrat en el procés, creant-se al moment una 
dinàmica d’intercanvi molt enriquidora.
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El tret de sortida de Kino és una reunió de tots els partici-
pants i organitzadors on es dóna a conéixer el seu fun-
cionament i la planificació per als propers quatre dies (de 
dijous a diumenge). 

Després es fa una ronda de presentacions on tots expli-
quen qui són, què fan i què poden compartir. Tot seguit 
cada director presenta la seva idea de curtmetratge en 
un pitching de 10 minuts. S’ha d’exposar el projecte, 
donant-li un títol provisional, i explicar quin tipus d’ajuda 
material i personal necessita per a completar la seva 
pel·lícula. Tota la informació dels projectes queda escrita 
i ordenada en una pissarra.

Després dels pitchings, cada director busca els seus 
ajudants i és formen els equips de treball. Un cop 
formats ja és pot començar, tenint per endavant més de 
3 dies de film making. Els participants poden disposar 
del local (anomenat Kinolab) les 24 hores del dia per al 
seu procés creatiu.

La peça audiovisual 
final s’ha de lliurar el 
diumenge. Un cop 
recopilats tots els 
curts, es projectaran 
en una sala amb pan-
talla gran, oberta al 
públic general.

Localització i Impacte turístic

Desde la seva creació l’any 1999 a Canadà, el movi-
ment Kino ha impulsat la mobilitat dels seus partici-
pants fomentant la recerca de localitzacions i el turis-
me en cadascuna de les ciutats i territoris on s’organit-
zen aquestes trobades internacionals d’amants del 
cinema.

En aquest sentit, i tal com s’ha anat demostrant en les 
edicions anteriors de Kino Tarragonik, els paisatges de 
les Terres de l’Ebre i del delta en concret constitueixen 
un entorn únic per a possibles localitzacions de rodat-
ges. Les variacions estacionals de color i textura, la 
fauna i l’ambient natural i humà que el representa són 
dificils de trobar en altres llocs, per això Amposta, com 
l’epicentre d’on parteix l’experiència Kinoite, és un lloc 
idílic per a directors i amants del cinema i la fotografia.

Promoció i impacte mediàtic

Kino Tarragonik és un festival únic a la 
província de Tarragona, i la seva voca-
ció internacional i la seva localització 
privilegiada el fan molt atractiu per a 
persones de tot el món. 

Per a captar un públic internacional hi 
juga un paper molt important la web 
de Kino Tarragonik i la difusió a través 
de la xarxa pròpia de Kino Internacio-

nal. A més al llarg de l’any es fa una exhaustiva recerca 
de talent local i nacional a través de les xarxes socials, i 
una promoció activa per correu electrònic a escoles de 
cinema, d’art, etc. 

També és important la difusió que es fa del festival pels 
mitjants de comunicació tant d’àmbit local com nacional, 
amb entrevistes per a programes de televisió, ràdio i 
premsa. Kino Tarragonik 
també ha apostat des 
dels seus inicis per una 
imatge gràfica potent, 
desenvolupada tant per 
a Internet com en forma 
de cartells, flyers i mer-
chandising, que ajuda a 
difondre les diferents 
activitats que organitza 
al llarg de l’any. 

Fent un recompte de participants en les 4 edicions ante-
riors, segons el seu origen tenim: 50% Europa, 40% Ca-
talunya, 10% resta de l’Estat Espanyol, 5% resta del 
món. Aquesta diversitat crea una molt 
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Per a la 5ª edició esperem entre 25 i 30 
participants.

Objectius

Kino Tarragonik té com a objectiu crear un ambient ideal 
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pròpies idees i fer-les realitat, sinó que també a arris-
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tècniques i àrees de l’expressió cinemàtica i desenvolu-
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Entrar dins del món del Kino possibilita accedir a una 
xarxa de contactes local i global on descobrir altres 
film-makers, tècnics, actors i artistes de diferents am-
bients i experiències. És un lloc, en definitiva, on dife-
rents talents es poden trobar per a cooperar i fer realitat 
els seus somnis, desitjos i projectes cinematogràfics.  

Més enllà de Kino Tarragonik

Workshops i tallers

Les masterclass, tallers o workshops 
que ofereix Kino Tarragonik donen als 
nostres participants la possibilitat  de 
conèixer i intercambiar coneixements 
amb altres professionals del món del 
cinema d’una forma més propera. 
Durant molts anys Kino arreu del món ha 
facilitat la formació de xarxes professio-
nals entre els seus membres i les perso-
nes que realitzen els workshops.

Kino Tarragonik ha ofert fins ara dos 
workshops: Creative Sound and music, 
per Julius Valve de Helsinki al 2018,  i 
Multiscreen live cinema editing per 
Juanjo Fernàndez Rivero (Gnomalab) de 
Barcelona al 2019.
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Es tracta d’una alternativa per mantenir 
el festival actiu durant tot l’any, amb 
una durada més curta però amb la ma-
teixa dinàmica. Així es fomenta el con-
tacte continuat amb els professionals i 
amateurs que han participat en 
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entre els membres. Es tracta d'una edició dirigida als 
locals per a experimentar d'una forma més propera què 
és Kino, i es realitza la primera setmana de febrer.

Projeccions

A més de la projecció final que permet 
als kinoites mostrar els seus curts al 
públic general, també s’organitza el 
Kino Tarragonik Taste, que és una pro-
jecció de curtmetratges d’altres 
edicions de Kino tant d’aquí com de la 
resta del món. En les projec-
cions s’acostuma a invitar a 
figures del camp audiovisual.

Contacte amb altres Kinos d’Europa

Per tal de preservar el moviment Kino són necessaris el 
contacte i les relacions professionals amb altres mem-
bres organitzadors de Kinos per Europa. Actualment 
Kino Tarragonik manté el contacte directe amb dos de 
les seus més potents, Kino Euphoria a Finlandia i Kino 
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