
 

Mostra FIRE!! -  Bases de participació  

23a edició – del 7 al  17 de juny de 2018 
 
 

La Mostra FIRE!!  és el primer festival de cinema de temàtica LGBT creat al nostre país, el 1995, 

pel Casal  Lambda de Barcelona. Tracta la diversitat afectiva en el seu sentit més ampli a través 
d'una acurada selecció de l largmetratges,  documentals  i  curtmetratges; cinema de qual itat , 

pel·lícules d 'autor i enfocament educatiu  són els seus principals trets d'identitat. 
 

Durant dues setmanes a  principis  del  mes de juny —principalment a l'Institut Francès, i 
d’altres espais tancats o a la fresca de la ciutat—, un ampli ventall de públic està convidat a gaudir 

d'aquest referent cultural de Barcelona, amb històries i testimonis de persones lliures, creadors que 
trenquen barreres i lluitadors pels drets humans que ajuden amb l'amor a construir un món més just i 

més lliure. 

 
El nom del  fest ival  és un homenatge a la revista novaiorquesa homònima de finals dels anys vint, 

FIRE!! , dirigida per l'escriptor negre i homosexual Richard Bruce Nugent, retratat en una de les 
pel·lícules més emblemàtiques del festival, Brother to  Brother , que vam projectar uns anys 

enrere. 
*** 

Categories : Llargmetratges de ficció, llargmetratges documentals i curtmetratges. 
 

Important : la pel·lícula no ha d'haver estat projectada almenys a Barcelona abans de la data de la 
Mostra FIRE!! 

 

E l  fest ival  atr ibueix  tres  premis honoraris , atorgats pels directors del festival: 
- Millor llargmetratge de ficció 

- Millor llargmetratge documental 
- Millor curtmetratge 

 
Data l ímit  per l ’enviament dels  screeners:  1  de març de 2018 

 
Enviar- los :  

- M itjançant un l ink  de visual ització onl ine (Vimeo, etc.) a mostra@lambdaweb.org 

- O a través de FILM FREEW AY, CLICK FO R FESTIVALS o FESTHOME. 
 

Adjuntar  la  informació següent: títol sencer de la pel·lícula, categoria (llargmetratge ficció, 
llargmetratge documental, curtmetratge), nom del director, any, país, durada, llengua original, 

llengües dels subtítols disponibles, sinopsi, formats disponibles per a les projeccions, persona de 
contacte, e-mail i telèfon. 

 
Formats de projecció : 35mm, DCP, Blu-ray, Betacam, HDcam, etc. (no DVD). 

 
mostra@lambdaweb.org -  www.mostrafire.com -  + 34 93 319 5550 

Av.  Marquès de l ’Argentera,  22 -  08003 BARCELONA 


