NOTA DE IMPRENSA

Selecção Oficial no ART&TUR
filme “Your Time is Yours” da flavour na Short-List
Faro, 22 de Setembro 2009

O filme corporativo do Hotel&Resort Monte da Quinta, na Quinta do Lago, produzido
pela produtora Flavour Productions foi seleccionado pelo júri do ART&TUR - Festival Internacional de Filmes de Turismo - que decorre em Barcelos entre 23 e 27 de Setembro.
“Your time is yours”, rodado em 2009 nas impressionantes instalações do novo hotel,situado
na Quinta do Lago, assenta na aliança entre os conceitos de tempo e de lazer.
“Cada um é livre de dispor do seu tempo, mas seguramente uma das melhores formas de o
despender é no Monte da Quinta” é o mote que poderia resumir o ponto de partida para o
filme, rodado em Alta Definição ( HDCAM ) e com recurso a modelos profissionais, que contribuíram para a concretização de imagens esteticamente complexas e envolventes.
“A ideia é que os clientes conheçam o hotel, que é realmente soberbo, e através do filme
sintam que os transportamos para o local, mostrando que é sempre possível inovar no que
diz respeito a mostrar uma unidade hoteleira”, afirma Eduardo Sousa, produtor e realizador de
“Your time is yours”.
O filme será exibido no próximo dia 26, às 14h30, no
Auditório da Câmara Municipal de Barcelos.
Recorde-se que o ART&TUR é um evento organizado e promovido pela APTUR (Associação
Portuguesa de Turismologia), com o alto patrocínio da Câmara Municipal de Barcelos.
O Festival anual - a 1a edição decorreu em 2008 - é membro do CIFFT - Comité Internacional
dos Festivais de Filmes de Turismo, fazendo assim parte de uma rede mundial de 12 festivais
internacionais, que organiza anualmente, em Viena, o Festival dos Festivais.
A Flavour Productions é uma produtora independente, sedeada em Faro desde 2000, especializada em captação, pré-visualização e pós-produção de filmes para publicidade e filmes
corporativos, em alta definição.
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