
 

 

L’AADPC OBRE LA CONVOCATÒRIA D’ACTORS I ACTRIUS PER PRESENTAR-SE COM A CANDIDATS 

DE LA BLOOD RED CARPET 2018 

 

S’està preparant la 51a edició del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya i l’AADPC, 

per quart any consecutiu, formarà part del Jurat de la Blood Red Carpet, un programa de promoció 

internacional del jove talent d’actors, actrius i directors nacionals on s’escullen tres actors, tres actrius i tres 

directors per la seva prometedora trajectòria. Els representants de l’AADPC que formen part del Jurat de la 

Blood Red Carpet escolliran a 2 dels 6 guanyadors de l’edició del 2018, d’entre tots els associats.  

 

BLOOD RED CARPET 

El seu objectiu és localitzar professionals d’entre 18 i 40 anys amb força experiència i talent en el món del 

cinema, preparats per iniciar una carrera internacional. Els professionals escollits se’ls dotarà d’eines per 

facilitar-los l’accés al mercat internacional. A més, seran presentats davant dels diferents col·lectius 

professionals de la indústria, directors de càsting, agents i mitjans de comunicació d’arreu del món acreditats 

al festival. 

 

REQUISITS DELS CANDIDATS 

- Experiència en l'àmbit cinematogràfic amb papers protagonistes i secundaris. 

- Nivell alt d’idiomes estrangers, sobretot molt bon nivell d'anglès. 

- Edat: entre 18 i 40 anys. 

 

JURAT 

El jurat està integrat per membres de l’Acadèmia del Cinema Català, l’Associació d’Actors i Directors 

Professionals de Catalunya (AADPC), Televisió de Catalunya i professionals del sector. 

 

QUÈ FER PER SER CANDIDAT 

Actualitzeu el vostre perfil de la guia d’actors i envieu un correu a aadpc@aadpc.cat amb l'assumpte 

"BLOOD RED CARPET", expressant la vostra voluntat de ser candidat i incloent l’enllaç al vostre perfil de la 

guia d’actors abans del dia 29 de juny de 2018. Aquells que no estigueu a la guia, si compliu els requisits 

necessaris, també podeu presentar-vos-hi enviant el vostre CV amb l'enllaç al videobook, si en teniu. 

 

Per actualitzar el vostre perfil podeu enviar el nou material a ncanals@aadpc.cat o, si voleu accelerar el 

procés, també podeu fer-ho vosaltres mateixos, descarregant-vos les INSTRUCCIONS per actualitzar-lo.  

 

Des del Festival, també ens han comunicat que usaran la nostra guia d’actors per buscar professionals 

susceptibles de ser convidats a actes concrets. Així que és important que actualitzeu tant aviat com sigui 

possible els vostres perfils, sobretot, aquells que fa anys que no s’actualitzen.  
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