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Carta del
Director
Estimats cineastes i cinèfils,
Moltes felicitats a tots els assistents que van formar part del Festival
Internacional de Cinema "Amor i Esperança" - Barcelona (L'HIFF), que
va tenir lloc a la ciutat de Barcelona entre el 13 i el 18 de setembre de
2021. Agraït amb totes les persones que van fer possible aquesta
edició.
Ja apuntem a la pròxima edició que es durà a terme del 6 al 10 de
setembre de 2022. Amb energia i il·lusió per créixer cada any i mostrar
tot l'art de cada cineasta nacional i internacional a la Indústria
Cinematogràfica.
Gràcies, gràcies i gràcies.
Darwin Reina
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El Festival
en xifres
L'HIFF representa les sigles en anglès

+120

44

Love & Hope International Film Festival,
les quals manifesten l'amor i l'esperança
en

Cineastes

Categories

internacionals

premiades

+5.000

+160

el

món

del

cinema

a

escala

internacional.
El Festival Internacional de Cinema Amor
i Esperança és molt més que un festival
de cinema, de mica en mica s'ha anat
convertint en un precursor de la cultura
audiovisual a la ciutat de Barcelona. A

Audiència

Entrevistes + Masterclass
(durant i després del
festival)

+100

200

més a més d'un productor de sinergies i
generador econòmic de la ciutat.
En la seva segona edició, és una realitat
al panorama de festivals de cinema de la
ciutat, a més de tenir la seva altra versió
a Suècia. El festival continua creixent i

Reserves d'hotel

Participants en el

internacionals

sopar de la gala
dels premis

ampliant la programació, amb l'objectiu
de fer de l'assistència a la trobada tota
una experiència cultural enriquidora i
molt participativa.

120

2.500€

60h / 5 dies

Projeccions a sales
de cinema

1.478 Seguidors

Per això, durant els dies del festival
s'executen

Despesa mitjana

diferents

activitats

com:

projeccions, networkings, visites a llocs

per cineasta

emblemàtics de la ciutat, masterclass,

internacional

etc.

20.8k Seguidors

10.123 Seguidors
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Edicions del
Festival

EDICIÓ N.º 1
ESPANYA - BARCELONA

EDICIÓ N- º 1
SUÈCIA - ESTOCOLM

EDICIÓ N. º 2
ESPANYA - BARCELONA
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Públic
A

la

primera

edició

del

festival

a

Barcelona van participar prop de 5.000
persones que van romandre atentes al
festival de Suècia, el qual per motius de
seguretat es va realitzar online. La

6000

fidelitat del primer públic va fer que a la
primera edició del festival a Estocolm el
públic incrementés. Per a aquesta segona
edició del festival a Barcelona i en relació
amb les nombroses obres presentades,
es calcula que hi haurà una audiència

4000

d'aproximadament unes 6.000 persones.
A més, comptem amb la participació de
celebritats internacionals que donaran
gran visibilitat a aquesta segona edició.
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Persones entre 18-34 anys 80%
Persones entre 35-65+ 38%

Procedència:

12.5 %

10.7 %

10.5 %

5%

4.9 %
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Impacte
Econòmic

Pel que fa a la procedència dels assistents del festival (aproximadament 5.000), al voltant del 90%
a l'edició del 2021 eren d'àmbit internacional, dels quals el 87% han aprofitat per visitar la ciutat
de Barcelona.
Sectors com l'hostaleria (hotels, bars, restaurants), botigues, empreses del sector serveis i
atraccions turístiques es veuen beneficiats a les dates que discorre el Festival Internacional de
Cinema "Amor i Esperança" - Barcelona (L’HIFF). La importància dels festivals de cinema són una
realitat a la indústria local. Els festivals espanyols aporten repercussions econòmiques a les
ciutats que se celebren.

El Festival Internacional de Cinema "Amor i Esperança" - Barcelona (L’HIFF) recolza
aquesta forma de generar recursos per a la nostra regió i ciutat, a més de contribuir
notablement a la seva promoció turística així com de les empreses locals que hi
participen.

Activitat

SECTOR HOTELER

Dades / resultats
Més de 100
reserves en 2021
Es preveu entre
250 i 500 al 2022.

SECTOR RESTAURACIÓ

SECTOR CULTURAL

Més de 200 sopars
a la Gala.

Aproximadament
120 projeccions.
Es preveu utilitzar
2 sales de cinema
durant els 4 dies
de 10 h a 22 h.
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Masterclass i Q&A

Flora Cheng - Compositora musical
Terence Bernie Hines - Actor de Hollywood
Esteve Rovira - Director català de cinema
Jeza Belle - Drag Queen, directora i escriptora
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Premsa
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Patrocini i
Esponsorització

El Festival Internacional de Cinema "Amor i Esperança" - Barcelona (L'HIFF) ofereix innombrables
possibilitats de col·laboració i patrocini a causa de la seva gran varietat de programació, espais i
suports. Per tant, és possible participar mitjançant donacions econòmiques o béns/serveis en espècie.
A continuació una llista dels col·laboradors de la primera edició:
IMDb (PATROCINADOR): https://www.imdb.com/event/ev0017524/2021/1/
FILMFREEWAY (PATROCINADOR): https://filmfreeway.com/LHIFFESTIVAL
FESTHOME (PATROCINADOR): https://filmmakers.festhome.com/festival/love-hope-internationalfilm-festival
ADOBE (Associat)
PEL·LÍCULES / ESDEVENIMENTS Estocolm Suècia (PATROCINADOR)
THE NORTH FILM FESTIVAL (PARTNER): https://www.thenorthfilmfest.com/
Associació Mundial de Cinema i Televisió (PATROCINADOR)
Pel·lícules 3R (PATROCINADOR)
UNCLE STAN VINTAGE DECO (PATROCINADOR)
PHOTO & SHOP (PATROCINADOR)
INTERNATIONAL TIMES (COLABORADOR)
HOTEL CATALONIA PLAZA (PATROCINADOR)

Patrocini i
Esponsorització

I de moment, la segona edició del Festival Internacional de Cinema "Amor i Esperança" - Barcelona
(L’HIFF) comptarà amb nous col·laboradors:

Virtual Production Dojo (SOCIO): https://virtualproductiondojo.com/

Ass Civic Ciutats Social Solidaries (PATROCINADOR y SOCIO)

iPitch.TV (SOCIO): https://ipitch.tv/

Final Draft (SOCIO): https://www.finaldraft.com/

NJ (SOCIO)

Premios Hispanoamérica Empresarial (SOCIO)
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Principis i
Objectius
QUALSEVOL PRESSUPOST

Suport al creixement professional
de cineastes de baix pressupost.
CINEMA INDEPENDENT

Donar visibilitat i facilitar el
networking.

Promocionar obres audiovisuals
d'autor que exploren noves
maneres de fer cinema.
CONSOLIDACIÓ

El festival té com a objectiu a 5
anys vista des de la primera edició
CINEASTES ESPANYOLS

fer-se valdre com un dels millors
festivals internacionals espanyols.

Incentivar la xarxa de contactes
perquè cineastes espanyols amb
poc pressupost puguin conèixer
cineastes internacionals sense
necessitat de viatjar.

NETWORKING

Connectar cineastes d'alts i baixos
pressupostos per compartir
possibles projectes en un futur.
INSCRIPCIONS GRATUÏTES
PER AL CINEMA CATALÀ

Obrir les portes al cinema català al
panorama internacional, per donar
a conèixer al món el potencial de la
nostra cultura.
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Què diuen de
nosaltres?
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Contacte

Xarxes socials

Contacte directe

INSTAGRAM:

WEB:

@lhifilmfestival

www.lhifilmfestival.com

TWITTER:

CORREU:

@lhifilmfestival

info@lhifilmfestival.com

FACEBOOK:
Love & Hope International Film Festival - Barcelona

YOUTUBE:
LH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
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