Bases – Festival Taradell Negre 2022
InstaOsona i la Biblioteca Antoni Pladevall i Font, com a organitzadora del festival Taradell
Negre, impulsen un concurs d’Instagram coincidint amb aquesta cita literària que es farà,
per primer cop, els dies 8 i 9 d’abril a Taradell. Es premiarà la millor foto relacionada amb
la novel·la negra que es pengi a Instagram entre el 19 de març i el 6 d’abril. El premi
consistirà en un menú de cap de setmana per a dues persones al Restaurant de Can Costa
Centre Cultural, un lot de llibres de novel·la negra i una bossa del festival.
Bases:
- Temàtica: la novel·la negra. Poden ser fotografies interiors, exteriors, amb atrezzo, amb
persones, amb llibres, sense llibres...
- Es premiarà la millor foto.
- Només s’admetran fotos publicades entre el 19 de març i el 6 d’abril, ambdós inclosos.
- Cal seguir els perfils @taradellnegre, @bibliotaradell i @instaosona a Instagram.
- Cal etiquetar les imatges amb els hashtags #TaradellNegre22 i #instaosona.
- Es poden publicar tantes fotos com es vulgui per persona.
- En cas de tenir el perfil privat, la foto publicada s’ha d’enviar a través d’un missatge privat a
@instaosona.
- Cal conservar les imatges originals.
- S'autoritza a l’organització del festival Taradell Negre i a InstaOsona a utilitzar les imatges
per a futures campanyes promocionals a xarxes socials, web i altres plataformes.
- El veredicte es farà públic el 8 d’abril durant la primera jornada del Taradell Negre.
Què es valorarà?
- El jurat, format per Toni Pérez (regidor de Comunicació de l’Ajuntament de Taradell), Eva
Leucó (directora de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font), Núria Martínez (comissària de
Taradell Negre) i els membres d’InstaOsona, valorarà que les fotografies reflecteixin bé la
temàtica del concurs, i també es tindrà en compte l’originalitat.
Premi:
- Menú de cap de setmana per a dues persones al Restaurant de Can Costa Centre Cultural,
un lot de llibres de novel·la negra i una bossa del festival Taradell Negre.

Podeu trobar InstaOsona a:
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Instagram: @instaosona
Twitter: @instaosona
Facebook: www.facebook.com/instaosona
Bloc: instaosona.wordpress.com

