A la distribuïdora de cinema Pack Màgic pretenem recuperar el
públic familiar per a les sales de cinema i amb aquest objectiu hem
iniciat el projecte Un Dia de Festa.
Un Dia de Festa, la festa del cinema infantil en català, és un matí de
cinema familiar, música, teatre i festa. Una oferta cultural que presenta
una nova manera d’anar al cinema amb els infants.
Aquesta proposta sorgeix del convenciment que recuperar
l’experiència col·lectiva que significa assistir a una sessió
cinematogràfica, com a activitat familiar, és un dels passos necessaris
per contribuir a revitalitzar les sales cinematogràfiques del país i
afavorir, així, la recuperació del cinema en català en el seu conjunt. Els
que ara són infants seran els públics del futur i, en la mesura que
estiguin familiaritzats amb la qualitat i la diversitat cinematogràfica,
seran també espectadors i espectadores capaços de valorar les
programacions cinematogràfiques sorgides del sector de la producció i
exhibició catalanes.
D’altra banda, aquest plantejament significaria una aportació específica
a la cerca de nous models que afavoreixin la normalització i la
continuïtat de la programació cinematogràfica infantil que, ara per ara,
es concentra només en uns dies especials del calendari relacionats
amb les vacances escolars.

Continguts:
Un Dia de Festa consisteix en:
 Un esdeveniment matinal basat en el cinema familiar en
què també s’inclou música, teatre i activitats.
 Músics i animadors esperen els infants i les famílies a la
porta del cinema i els inviten a gaudir de la festa. Un cop
dins la sala, els infants gaudiran d’una selecció de
pel·lícules presentades i acompanyades de música, màgia,
titelles i jocs. En acabar les projeccions, la banda de
música ens acomiadarà i ens acompanyarà a la sortida.
 L’experiència del cinema s’estén més enllà de la sala. El
cinema es decorarà per a l’ocasió amb figures dels
diferents personatges de la pel·lícula i, mentre la música
sona, els infants podran fer diferents activitats alhora que
comenten la jugada.
 Activitat recomanada a partir de 4 anys.

Les pel·lícules que es projectaran són:

Neu, d’Antoine Lanciaux i Sophie Roze, França, 26 min. Web

Laban, el petit fantasma. Quina por!, de Per Åhlin, Suècia, 30 min.
Web

La Primavera al Regne d’Escampeta, de Pierre-Luc Granjon i Pascal
Le Nôtre, França, 2008, 26 min. Web

Objectius:
Un Dia de Festa és una proposta sorgida de la voluntat de:








Promoure l’oferta de productes d’oci i cultura en llengua
catalana adreçats al públic familiar.
Donar a conèixer un cinema ric en valors i amb una
qualitat estètica i narrativa favorable al desenvolupament
humà, artístic i cultural dels infants.
Contribuir a la cohesió d’una societat articulada entorn
d’uns referents identitaris propis i d’un model d’immersió
lingüística inclusiu.
Oferir productes innovadors que contribueixin a la
generació i cerca de nous públics.
Explorar noves formes d’exhibició cinematogràfica
adaptades al públic infantil.

Ciutats / Calendari
4 de març – 17h - Cinema Zumzeig -Barcelona
5 de març – 11:30h - Cine Baix - Sant Feliu de Llobregat
12 de març – 11:30h – Cinema Majèstic -Tàrrega
19 de març – 12h - Rambla de l'Art - Cambrils
2 d'abril – 12h–JCA Cinemes Lleida - Alpicat
30 d'abril - 11:30h - Cinemes Girona - Barcelona
14 de maig – 12h – JCA Cinemes Tarragona Valls
28 de maig – 12h – Cinemes Truffaut - Girona

Qui som,
Un Dia de Festa és un projecte de Pack Màgic al qual s’han afegit un
parell de còmplices essencials.

Pack Màgic
Pack Màgic és una distribuïdora de cinema infantil creada per Drac
Màgic el 2014, enfocada en la difusió de pel·lícules i altres recursos
audiovisuals que estimulen la sensibilitat estètica, l’educació emocional
i la transmissió de valors socials i culturals.
Les pel·lícules que formen part del catàleg de Pack Màgic estan
adreçades a nens i nenes d’entre 2 i 12 anys i es distribueixen en versió
doblada al català. A la llista de títols s’hi troben tant pel·lícules recents,
provinents de cinematografies especialitzades en cinema infantil i
d’animació, com títols clàssics que van ser populars per a altres
generacions.
Pack Màgic posa cura i rigor en la selecció de pel·lícules adients a les
característiques, capacitats i sensibilitats dels nens i nenes d’aquestes
edats i elabora materials de promoció concebuts per incentivar la
curiositat sobre cada títol i fomentant el gust pel cinema i per anar al
cinema des de la infància.
Aquesta nova oferta de distribució cinematogràfica que Drac Màgic vol
fer arribar a les pantalles de cinema de Catalunya reprèn una labor que
ja havia dut a terme entre el 1977 i el 2005 en col·laboració amb dues
entitats més, l’Associació Cultural Cavall Fort i Rialles, amb les que va
confegir un catàleg de 41 films representatius del millor cinema
europeu i internacional adreçat als infants.

Xip Xap:
Nascuts com a Companyia Xip Xap l’any 1983, a la ciutat de Lleida, el
nostre treball sempre ha estat dirigit a tots els públics, posant una
especial atenció als infants. L’activitat fonamental ha estat l’animació
musical, el teatre de carrer, els pallassos i els titelles, i hem fet
espectacles on participaven de 2 a 25 actors.
Com a resultat d’aquestes experiències, hem dirigit, produït, elaborat,
coordinat i interpretat més de 50 espectacles. Un altre punt a destacar
és l’enregistrament de tres discos compactes: Danses i Mudances, l’any
1998, Que peti la plaça!, l’any 2003 i Sabata Pirata, l’any 2008. Més de
9.000 actuacions arreu de Catalunya, l’estat espanyol i Europa.
Placa al Mèrit cultural Ciutat de Lleida 2009
Premi ARV en la categoria de teatre familiar 200

Alla Kinda
Alla Kinda és una empresa dedicada a la creació, il·lustració i
animació. Sigui oferint serveis, o creant el seu propi contingut, estan
especialment interessats en el desenvolupament i la producció de
qualsevol tipus de contingut per als nens i nenes.
Ofereixen un estil personal i es senten còmodes treballant de forma
artesanal, tenint cura dels detalls i buscant solucions per a cada
projecte. També estan orgullosos de fer petits treballs en una petita
escala, però amb una alta creativitat.
Han treballat per clients com TVC, AlJazeera, Mediaset España,
Zinkia (Pocoyo), Secuoya (Jelly Jam) o JIB JAB (StoryBots).
Alla Kinda són Mayte Sánchez i Txesco Montalt.
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