
   

 

SITGES TABOO’KS

CONVOCATÒRIA DEL SITGES TABOO’KS 2020 

SITGES TABOO’KS és una trobada organitzada pel Sitges – Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya per unir sinergies entre el sector editorial i 
l’audiovisual. L’objectiu és crear un mercat de drets especialitzat en el gènere fantàstic, 
aprofitant el marc del certàmen internacional. 


4 obres literàries seran seleccionades per a una defensa pitch davant de productors 
audiovisuals acreditats al festival que puguin estar interessats en l’adaptació a la 
pantalla.


La selecció Taboo’ks

Requisits generals per a la presentació d’obres literàries

I. Les obres seleccionades seran novel·les de ficció, obres de teatre, còmic i novel·la 
gràfica.


II. La temàtica de l’obra s’ha d’ajustar al gènere fantàstic, terror o ciència ficció. 


III. Les obres han de ser presentades per editorials i/o agents literaris o aquells 
representants que siguin propietaris dels drets.


IV. Les obres a presentar han hagut de ser publicades en el termini dels dos anys 
anteriors a l’edició del festival o disposar d’un contracte d’edició vigent (en cas de 
que no hagin estat publicades).


V. És important valorar la capacitat d’adaptació de l’obra per a la seva aplicació a la 
pantalla.
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Procés d’inscripció i materials a presentar

I. Inscripció: 

La inscripció al SITGES TABOO’KS té un preu únic de 18€. El pagament de la 
inscripció es realitzarà mitjançant transferència bancària. El justificant s’haurà 
d’enviar a industry.hub@sitgesfilmfestival.com per a formalitzar l’inscripció. 


Dades bancàries:  

Titular del compte: Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema de Catalunya 
Banc: CAIXABANK 
IBAN: ES37 2100 5000 5902 0020 5668 
*Concepte: Sitges Tabooks + indicar nom de l’obra 

II. Formulari: 

Per a inscriure’s al SITGES TABOO’KS és també imprescindible presentar el formulari 
d’inscripció i descripció de l’obra degudament complimentat. 


ANAR AL FORMULARI 

III. Exemplars:  

Per a finalitzar el procés d’inscripció, és necessari enviar 1 exemplar de l’obra per a 
la seva lectura a la següent direcció: 

Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya 
C/ Sant Honorat 32-34

08870 SITGES (Barcelona)


VI. La selecció final de les obres es durà a terme per un comitè d’experts del sector 
audiovisual i editorial i serà anunciada a principis de setembre.


VII. L’acte de presentació de les obres seleccionades tindrà lloc durant una jornada 
de la pròxima edició del Sitges – Festival Internacional de Cinema Fantàstic de 
Catalunya, que es celebrarà entre els dies 8 i 18 d’octubre del 2020.


mailto:industry.hub@sitgesfilmfestival.com
https://forms.gle/xjQDWzWPfgR66ES6A
mailto:industry.hub@sitgesfilmfestival.com
https://forms.gle/xjQDWzWPfgR66ES6A


SITGES TABOO’KS

El termini per a la presentació de les obres s’inicia el       
18 de juny de l’any 2020 i finalitzarà el 18 d’agost de l’any 

2020, ambdues dates incloses.

Amb el suport de:

Contacte
Alba Tomillero 

Coordinadora SITGES TABOO’KS  
industry.hub@sitgesfilmfestival.com

938 949 990

mailto:industry.hub@sitgesfilmfestival.com
mailto:industry.hub@sitgesfilmfestival.com

