
MÉS DE MIG MILER DE PERSONES
HAN GAUDIT DE CINEMA LLIURE

A LA PLATJA A MALLORCA

→ Prop de 600 persones han assistit a la mostra de cinema independent
de lliure accés a sis platges de Palma, Andratx i Pollença

→ Del 29 de juny al 5 de juliol s’han projectat les pel·lícules ‘Les vides de
Marona’, ‘Sis dies corrents’ i ‘La vida era eso’

→ A totes les sessions s’han projectat prèviament curtmetratges de
producció mallorquina, un d’ells de la convocatòria Nou Talent

Cinema Lliure a la Platja ha arribat per primera vegada aquest estiu a les
platges de Mallorca. En concret, a les platges de Can Pere Antoni, Can
Pastilla i s’Arenal, a Palma, a la platges de Camp de Mar i Sant Elm, a
Andratx, i a la platja de Tamarells, a Pollença. Les projeccions van
començar el 29 de juny i es van allargar fins al 5 de juliol.

Durant aquests dies, aproximadament 600 persones han pogut gaudir del
bon cinema de les nits d’estiu amb les pel·lícules ‘Les vides de Marona’
(adreçada al públic familiar), ‘Sis dies corrents’ i ‘La vida era eso’. L’entrada
era lliure.

A més dels llargmetratges, abans de totes les sessions s’han projectat
curtmetratges de producció mallorquina. En concret, Hostal Orión, de
Jaume Carrió; Ulisses, de Joan Bover Raurell; i el curtmetratge Tu rastro en
el mar, dirigit per Lucas Icasati, guanyador de la convocatòria Nou Talent a
Mallorca.



L’equip de Cinema Lliure a la Platja vol agrair la bona acollida del públic
mallorquí, a més del suport dels tres ajuntaments mallorquins (Palma,
Andratx i Pollença) i el Consell de Mallorca que han fet possible la mostra.
També agraïm la col·laboració de les empreses patrocinadores i
col·laboradores que aposten per donar un impuls al bon cinema
accessible per a tots els públics i fan possible que les nits d’estiu ofereixin
una experiència única com aquesta, en un marc incomparable: els vespres
a la vora del Mediterrani.

Gràcies!!!

Més informació:
cinemalliure.com/platja

@cinemalliure


