PROGRAMAÇÃO – VI FINC
Sexta-feira -27.11.2015
18h – FINC Criança
19h30 – Filmes “Meio Ambiente”
19h40 – Caras de BF – Apresentação multimídia de fotos
19h50 – Abertura Oficial do VI FINC
20h05 – Apresentação da Banda de Instrumentos de sopro de Baía Formosa
20h20 – Entrega dos certificados das oficinas de BF e exibição de três curtas
de 1 min. Produzidas nas oficinas.
20h35 – Mostra de Curtas Potiguares
 Em paralelo: 20h30 Fórum de Festivais de Cinema – debate sobre o
futuro do audiovisual RN (Problemas e Soluções).
21h30 – RN FilmComimission
22h05 – Convidado Especial: Diretor Franco de Pena, que recebeu vários
prêmios como “O Melhor Novo Diretor no V Festival de Las Palmas em 2005. O
seu filme “Yournameis Justine” foi premiado em muitos festivais como: de
Montreal, Poznan, and Mons. Em 2006 foi indicado pelo Luxemburgo para a 79
AcademyAward como Melhor filme de língua estrangeira.
23h – Longa “Sangue Azul” – Não recomendado para menores de 16 anos
Sinopse
O circo Netuno monta lona em uma ilha paradisíaca. Zolah (Daniel de Oliveira), o
homem-bala, já conhece o local. Lá ele foi criado junto com a irmã Raquel
(Caroline Abras) até o dia em que amãe Sônia (Sandra Corveloni) o mandou para
longe temendo um incesto entre as duas crianças. Já adulto, ele reencontra a
família depois de vinte anos e é chegado o momento de resolver as questões do
passado que ainda o atormentam.

Sábado – 28.11.2015
18h – FINC Criança
19h30 – Caras de BF Apresentação multimídia de fotos

19h45 - Apresentação da Banda de Instrumentos de sopro de Baía Formosa
20h – Concurso de um minuto FINC “Esportes Potiguares” – mostra dos
finalistas

21h05 – Filme “O Campeão Mundial de Kitesurf”
21h10 – Mostra de Curtas Potiguares
22h15 – Os dez finalistas do concurso FINC
22h30 – Anúncio oficial dos ganhadores do VI FINC com exibição dos três
melhores filmes (3º, 2º e 1º lugar) e entrega dos prêmios
- Fotos com os prêmios
- Entrevista com o 1º lugar
23h – SPORTS FINC FEST

