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9,5: l’informatiu
Editat pel col·lectiu Foto-Film Calella - Grup 9,5

Editorial

Acabat l’estiu i ja veiem la llum per portar a terme la
propera trobada del cine 9,5 del qual ja avancem el cartell
de la propera edició obra del nostre company Josep M.
Colomer.

El proper any 2016 Foto-Film Calella, mare del 9,5 a Calella, compleix 50
anys i durat la meva presidència des dels inicis (25 anys) s’han anat millorant i
multiplicat tots els notres projectes. Les noves tecnologies han modificat el món
fotogràfic, però el que encara perdura amb les seves arrels és el nostre 9,5.

Hi ha projectes, alguns que confiem que es puguin dur a terme i que ja
donarem a conèixer en el seu moment, però n’hi ha d’altres que fan perillar la
imatge amb pel·lícula sensible. Encara que hi ha algunes propostes, en aquests
moments no en sabem res de les gestions que fa el Cinè Club de França per
trobar una emulsió que substitueixi la Fuji.

Ja estem treballant per  al cap de setmana (21-24) del proper mes d’abril de
2016.

* * *
Terminado el verano ya vemos la luz para llevar a buen termino el próximo encuentro del

cine 9,5 del que avanzamos el cartel de la próxima ecición obra de nuestroa compañero
Josep M. Colomer.

En el próximo año 2016 Foto-Film Calella, madre del 9,5 en Calella, cumple 50 años y
durante mi presidencia desde los inicios (25 años) se ha ido mejorando y multiplicando
todos nuestros proyectos. Las nuevas tecnologias han modificado el mundo fotogràfico,
pero lo que aun perdura con sus raices es nuestro 9,5.

Hay proyectos, confiando alguno se pueda llevar a termino, pero hay otros que hacen
peligrar la imagen con pelicula sensible. Si bien hay propuestas, en estos momentos no
sabemos de las gestiones que hace el Cine Club de Francia para encontrar una emulsion que
sustituya la de Fuji.

Ya estamos trabajndo para el fin de semana (21-24) del ptóximo mes de Abril de 2016.



Las sèries de

cine de la

dècada 1940

Els nascuts a la d com se les
anomenava que avui dia farien
somriure a les actuals generacions
dècada de 1930 i principis de la de 1940
tinguerem ocasió de veure una sèrie de
pel·lícules, més aviat sèries o «jorna-
das» com se les anomenava, que avui
farien somriure a les actuals
generacions però els que varem tenir
ocasió de visionar-les en les llavors
recuperades sales de cinema
posiblement a més d’un els agradaria visionar de nou.

Sèries com «El Capitan Maravillas» (avui Superman), «Los tambo-
res de Fumanchu», «El tanque humano» (el misterios Dr. Satan) o «La
puerta de las siete cerraduras» i els  tres famosos del terror, Boris Karloff,
Peter Lorre i Bela Lugosi).

A través d’internet alguna s’ha recuperat i podrà visionar alguns
fragments d’aquestes sèries que era lo que que en aquell moment es
projectava semanalment a les sales de cinema

A los nacidos en la decada de 1930
y principios de la de 1940 tuvimos
ocasion de visionar una serie de peliculas,
más bien «jornadas»  como se las llamava
que hoy harian sonreir a las actuales
generciones pero a quienes tuvimos
oasión de visionarlas en las entonces re-
cuperadas salas de cinema posiblemente
a más de uno les gustaria visionar de nue-
vo.

Series como «El Capitan Maravi-
llas» (hoy es Superman), «Los tambores
de Fumanchu», «El tanque humano» (el

misterioso Dr. Satan)o «La puerta de las siete cerraduras» y los tres famosos
el terror Boris Karloff, Peter Lorre y Bela Lugosi).

A través de internet algo se ha recuperado pudiendo visionar algunos
fragmentos de estas series que era lo que que en aquel entonces se proyectava
semanalment en las salas de cinema.

|

Del festival de Holanda

Rebem dels bons amics de França, Penavayre i Castella, informació del festival
celebrat a Holanda el passat mes de maig.

Recibimos del los buenos amigos de Francia, Penavayre y Castella, información del
festival celebrado a Holanda el pasado mes de Mayo.



Mr. Harry BrunoMr. Harry y Otte

Mr. Huard y Bruno



Liquidació de material cinematogràfic
Atès que vam veure un anunci a la revista del Cine Club de França en què es

podia interpretar que el fill del recordat Juli Castells tancava el taller, ens posàrem
en contacte amb ell i ens va informar que a causa de les noves tecnologies deixava
de fabricar el material que s’havia estat utilitzant fins ara (bobines, etc.). No es
jubila

Trobareu  al final informació del que posa en liquidació per si a algú de vosaltres
li interessa.

Liquidación de material cinematográfico
Dado que vimos un anuncio en la revista del Cine Club de Francia en la que se podía

interpretar que el hijo del recordado Julio Castells cerraba el taller, nos pusimos en contacto
con él y nos informó que debido a las nuevas tecnologías dejaba de fabricar el material que se
había estado utilizando hasta ahora (bobinas, etc.). No se jubila.

Encontrareis al final información de lo que pone en liquidación por si a alguno de vosotros
le interesa.

Mrs. Colland, Castella, Huard.

Properes activitats

del Grup Internacional Cinematogràfic

a Berga

Octubre
Dia 24 al matí: sortida a filmar.

Tarda, a les 5.00: exposició i mercat de material cinematogràfic al teatre Patronat.
 a les 5,30:projecció de cinema en format 9,5mm amb acompanyament

musical.
Dia 25: a partir de les 11.00: exposició-mercat de material cinematogràfic...

Tarda,a les 5,30: projecció de cinema en format 9,5mm amb acompanyament
musical.

a les 6,30: Big Hero 6 (Òscar 2015 millor film d’animació).



D'interès per als internautes
Pàgines a consultar/información-curiosidades

e-mail grup: 9.5.noucinc@gmail.com
http://www: fotofilmcalella.org
http://www: festimatge 9,5.org
e-mail: santiagomarre@gmail.com

Els nostres recomanats/Nuestros recomendados:

Joan Suriol - Cinema, pel·lícules, col·leccionisme - Tallers, 7 - 1r. - BARCELONA
Bifilms - Distribució material audiovisual - Rafael Batlle, 26-28 - BARCELONA
Foto-Cine Encants Nous - Fotografia  i cinema - Col·leccionisme en general.

Dos de maig, 223 - Passadís B, núm 24 - BARCELONA
Serveis cinematogràfics - Lloguer equips de so

Passatge Mas Rubí, 6 - MOLINS DE REI
"Les Golfes" -  Col·leccionisme fotografia . Antigalles en general

Escrivanies Velles, 9 - TARRAGONA
"La Trona" - Antiguitats fotografia  i cinema - Flautats, 2 baixos -

Ctra. C-1411 (costat benzinera)
MONISTROL DE MONTSERRAT

"Troballes" - Col·leccionisme - Magnet, 26 - MANRESA
Foto Casanovas - Foto, cine, col·leccionisme - Pelai, 18 - BARCELONA
Lluís Argelich Mir - Reparació i restauració de projectors

Passatge Sant Miquel, 2 - 08415 BIGAS (Barcelona)
e-mail:  www.cinetecnic@hotmail.com

Juli Castells - Bobines tots formats, enrotlladores, etc.
Ferlandina, 20 - 08001 BARCELONA. Tel. 933 025 692

El TROC - Ass. col·leccionistes - A. de correus 92042 - 08080 BARCELONA
Buckingham Film Service - Films i projectors S-8 - 9,5 - 16 mm. muts i

sonors.Transformacions de 16mm a 9,5.  Col·leccionisme.
Fleece Yard, Market Hill, Buckingham, MK 18 1JX - ANGLATERRA

Ciné-Dia - Condicionament i revelat pel·lícula  "Velvia" en format 9,5
55 Av. Joffre - 93800 EPINAY sur SEINE (França)

Laboratoris restauració films/Laboratorios restauración films

ISKRA - C/ Valentin Beato, 11, 1º B, - 28037  MADRID - http://www.iskra.es
Telecine 8mm, S-8, 9’5mm

ZERO i U - c/ Rafael Batlle, 26-28 - 08017 BARCELONA - www.zeroiu.com
Telecines - servicio audiovisuales - copias CD - DVD

Alter-Vídeo - Copiat de cine 8mm, S-8, 16mm a vídeo.
Gran Via 540 - 2n 2a - Tel. 93 323 32 74-08011 BARCELONA

Rescat Films - Telecine tots formats - c/ Josep Lluhí, 69
17310 LLORET DE MAR - Tel. 972 36 06 13

Abril 2016

      Fotografia

Curtmetratges

   Cinema 9,5mm

Tot un mes dedicat a la imatge
Todo un mes dedicado a la imagen


