
Portugal, 
Abril-setembro 2016

cinema ambulanteFestival Le P
lein de Super

... 
Um sinal seu,... e o autocarro para na sua cidade!



« Le plein de Super » é um festival de cinema itinerante, 
dedicado à difusão de curtas-metragens.

A primeira edição realizar-se-á em Portugal, de Abril até 
Setembro de 2016. O autocarro da Boîte Carrée circula 
por cidades e aldeias de todo o país.

Os filmes são projetados no ecrã encostado à parte late-
ral do autocarro. Cada sessão dura aproximadamente uma 
hora. São exibidos cerca de 7-8 filmes sem fala e de qual-
quer tipo (animação, ficção, documentário, experimental...). 
A seleção é mundial.

No final de cada sessão, os espetadores podem escolher 
um artista e escrever-lhe um postal. 

A entrada é livre.

« Le plein de Super » é uma estrutura nómada de difusão 
que pretende ir ao encontro do público e proporcionar um 
momento de convívio, antes, durante e depois do projeção.

É uma alternativa à produção televisiva ou cinematográ-
fica cujo objetivo é sensibilizar o público para outras lin-
guagens fílmicas: filmes criativos, poéticos, engajados, 
que revelam uma procura e um ponto de vista diferente 
sobre o mundo, a vida, a sociedade...

Por último, a finalidade do projeto é dar a conhecer o 
trabalho dos artistas que estão fora do circuito comercial.

Em conjunto com os artistas, o público e os parceiros, 
pretendemos proporcionar outra forma de divulgação do 
cinema, “fora das paredes”. 

Le plein de Super

“Barqueiros das imagens”



Chegámos a Portugal a meados de Setembro de 2015 
para definir os locais onde irá decorrer o festival, assim 
como o calendário. 

Em cada lugar será proposta uma 
projeção. Se as condições de 
acolhimento o permitirem, várias 
sessões poder-se-ão organizar de 
forma sucessiva ou não.

Os espetadores terão de trazer 
cadeiras, caso as câmaras mu-
nicipais ou os locais de acol-
himento não possam forne-
cê-las. 

Desenrolamento do festival Antes de cada sessão, poder-se-ão organizar piqueniques 
abertos ao público.

Com a ideia de proporcionar uma relação direta e in-
formal entre o público e os cineastas, os espetadores 
serão convidados depois da projeção a escrever um 
postal para o artista da sua preferência.

A última fase da viagem - e do Plein de Super - a noite 
de encerramento do festival acontecerá em Nantes 

(França), com a presença dos artistas regio-
nais e dos colaboradores do 

projeto. Serão exibidos 
os vídeos dos artistas que 

terão recebido o maior nú-
mero de postais. Também 

mostraremos os filmes por-
tugueses recolhidos em no 
caminho!



Calendário previsto

1-15 Abril

16-30 Abril

Abril 2016 : 

Algarve - 

Baixo ALentejo
... Um sinal seu,... e o autocarro para na sua cidade!



1-15 Maio

Maio 2016 : 

Baixo ALentejo -

Alentejo

16-31 Maio
... Um sinal seu,... e o autocarro para na sua cidade!



1-15 Junho

16-30 Junho

Junho 2016 : 

Alto Alentejo -

Ribatejo -

Estremadura 

... Um sinal seu,... e
 o autocarro para na sua cidade!



1-15 JulhoJulho 2016 : 

Estremadura -

Beira Baixa

Beira Litoral 16-31 Julho

... Um sinal seu,... e o autocarro para na sua cidade!



1-15 Agosto

16-31 Agosto

Agosto 2016 : 

Beira Litoral
 -

Beira Alta -

Douro litoral 
... Um sinal seu,... e o autocarro para na sua cidade!



Setembro 2016 : 

Douro litoral -

Minho -

... França!

1-15 Setembro

16-30 Setembro
O festival volta à França ; 
a noite de encerramento 
do festival acontecerá em 
Nantes!... Um sinal seu,... e o autocarro para na sua cidade!



Veículo: Setra 215 UL
PTAC: 12 t 
Dimensões do autocarro: comprimento 12 m,  largura 2,5 
m, altura 3,25 m 
Superfície: 30 m2

Dimensão do ecrã: 2,10 m x 2,80 m 
Lotação no exterior: ideal 50 pessoas - max. 100 pessoas

Material audiovisual: 
Alimentação elétrica: 220 V 
Videoprojetor: Acer 1261P 
Luminosidade: 2700 ANSI 
Resolução: 1024 x 768 XGA 
Contraste: 3700 : 1 
Modelo: DLP 
Sistema áudio:  Stagepas 300 Yamaha estéreo

Formato dos filmes projetados:
Blu-Ray, HD 720 ou 1080p
16:9 e 4:3 

Ficha técnica

O festival é livre para o público, mas há custos de fun-
cionamento (deslocação...).

Também é muito trabalho para duas pessoas (seleção, 
programação, organização, instalação...)!

Assim precisamos ajuda para :
- eletricidade ;
- cadeiras ;
- estacionamento para o autocarro ;
- divulgação...

Custos e apoi
os



A Boîte Carrée

A « Boîte Carrée » é uma associação fundada em 2009.

Durante 5 anos, ficou conhecida essencialmente por 
«Os filmes do camião», um projeto de programação e 
difusão de vídeos em sítios públicos. 
Saiba + : http://les-films-du-camion.blogspot.fr

Hoje, além do festival «Le plein de Super», a associa-
ção, colaborando com organizações culturais diversas, 
festivais, coletivos de artistas, associações, etc., conti-
nua a propor noites de cinema ao ar livre.

A Boîte Carrée também participa em estágios de prá-
tica cinematográfica (escrita, realização, filmagem, 
montagem) e/ou de análise cinematográfica, com um 
público adulto ou escolar.

Percursos

Yan Rambaud é licenciado pela Escola de Belas artes 
de Nantes e tem uma habilitação em cinema/audiovi-
sual. Ensina artes decorativas.

Julie Rambaud é diplomada de Ciências Políticas e tem 
uma habilitação em cinema/audiovisual. Ensina fran-
cês e história.

Filmografia – co-realização

A continuação a um viageiro 
La Boîte Carrée - 2015 -  24’28’’ – documentário

Este filme tenta repercorrer a viagem de dois leitores 
que desejam prolongar com o som e as imagens um 
livro que não fica silencioso, após a leitura.
Leituras de Denis Lavant, música de Fantazio

Projeto atual : E você, quando parte ?
La Boîte Carrée – fição

Quem nunca sonhou de deixar tudo um dia para par-
tir? Revolucionar a sua vida quotidiana, desfazer-se do 
dispensável e ir-se embora? Às vezes, basta pouco para 
ativar uma mudança radical. Às vezes, basta ousar mu-
dar o argumento, fazer o seu próprio cinema.

Contactos
Associação La Boîte Carrée

Yan et Julie Rambaud

 Tel. : +351 914 152 469 

laboitecarreeproductions@gmail.com 

44000 Nantes - França

http://laboitecarree.blogspot.fr

www.facebook.com/laboitecarreeproductions


