Prepara?t per als Oscar a Castelló
Castelló torna a convertir-se en escenari de cinema per al cèlebre cap de setmana dels Oscar. De fet, s'anticipa a la
festa per excel·lència del sèptim art amb la inauguració del Festival Castelló Negre.

Castelló torna a convertir-se en escenari de cinema per al cèlebre cap de setmana dels Oscar. De fet, s'anticipa a la
festa per excel·lència del sèptim art amb la inauguració del Festival Castelló Negre.

Ja està tot llest per a l?estrena, l?11 de febrer, d?una nova edició del Castelló Negre, el principal festival de gènere
negre del litoral mediterrani. En la seua dècima edició, aquesta cita cultural torna a expandir-se per la província
castellonenca amb diferents propostes cinematogràfiques, literàries, concursos... repartides pels municipis de Vila-real,
Castelló de la Plana, Benicàssim, Nules i Peníscola. Centres d?educació, teatres, restaurants i biblioteques. Tots els
escenaris s?obrin al gènere negre.

Un total de 40 actes componen el programa pensat per a l?edició 2019 del Castelló Negre. Els escriptors Marta Robles
i Pedro Tejada estrenaran l?agenda amb la presentació del llibre La mala suerte i també es podrà gaudir de l?exposició
fotogràfica Deu anys de Castelló Negre, ubicada en l?Espai Cultural de les Aules.

Nombroses trobades amb joves vesteixen el programa. Coneguts escriptors del gènere i promotors del festival centraran
tertúlies literàries en instituts i diferents centres per transmetre la seva passió i incentivar-los a l'escriptura. De fet, un dels
actes centrals del programa és el concurs juvenil de relat curt, que se celebra per segona vegada aquest 2019 i que
coneixerà els seus guanyadors a la BUC de Vila-real.

Per als que prefereixen l'acció del cinema i viure el terror del gènere, l'agenda inclou diverses projeccions
cinematogràfiques. La central tindrà lloc a Nules, amb la projecció de Vértigo, d'Alfred Hitchcock, al Teatre Alcázar.

Castelló Negre acomiadarà la dècima edició amb el club de lectura Coses & Muses, que impartirà l'escriptor Juan
Gómez Jurado el dia 22 de febrer a la Biblioteca Municipal de Nules.

Tota la informació sobre Castelló Negre.

http://va.comunitatvalenciana.com/actualitat/castello-de-la-plana/noticies/preparat-als-oscarcastello
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