ANDORRA 2022

Agenda completa a l'interior

Programa

Del 7 al 9 d'Abril
banffworldtour.com/es
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Agraïments
De part de tot l'equip de Banff World Tour, gràcies al públic assistent per fer d'aquest Festival un
dels esdeveniments més importants de l'any. I especialment a l'Excm. Ajuntament de Vielha pel
seu incondicional suport a aquest projecte.
Gràcies, també, als nostres patrocinadors i col·laboradors per continuar apostant per la qualitat
i la professionalitat de Banff, sense el seu suport l'èxit no estaria assegurat. I, per descomptat,
també als mitjans de comunicació que col·laboren en la difusió del mateix i als qui esteu entre
bastidors, sense el temps dels quals, esforç i dedicació Banff World Tour no seria possible.
Gràcies per donar color a aquest projecte!

Un programa de:

Portada: © Ben Tibbetts | Foto © Hamid Sardar

Nomad Reels porta
per primera vegada
a Andorra els millors
treballs cinematogràfics
centrats en muntanya,
esport i aventur.

El Festival de
Cinema de
Muntanya més
veterà i prestigiós
del món.

Grans conferenciants,
nits temàtiques i
activitats paral·leles
completen l'agenda de
Banff World Tour Andorra
2022 amb el suport del
Comú de la Massana i
Vallnord.

Continguts:
4 El Festival d'un cop d'ull
5 Protagonistes 2022
6 Freeride Extrem
8 Secció Oficial
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Programa BANFF

→El Festival a un cop d'ull
VENDA EN LÍNIA I TAQUILLA

Del 4 al 10 d'abril

Denis Urubko | 8€

7 d'Abril | 19:30h Teatre de les Fontetes, La Massana

Exposició AQUAREL·LAS
'Muntanyes, un camí cap al color'
Entrada libre | Vestíbul de les Fontetes, La Massana

CONFERÈNCIA | Himalayismo en estat pur.

La Liste: Everything orNothing | 10€
8 d'abril | 19:30h

Cinemes Illa Carlemany

Submergeix-te després dels
ulls de David Gómez Alandi!
Guia de muntanya i viatges, professor d'esquí i dibuixant
en les seves estones lliures, aquest madrileny de naixement i nòmada per naturalesa és un apassionat de les
muntanyes. La seva interpretació d'aquests colossos
són el seu senyal d'identitat.

Una mirada diferent
Col·lecció d'aquarel·les inspirades en els colors de la
roca, les seves ombres i llums, les seves tonalitats de
molses i líquenes dibuixats a les muntanyes… Un viatge
de color a través de les emocions que el seu autor ha
recollida durant llargues i apassionants expedicions al
voltant del món.

FREERIDE | Redefinint l'esquí extrem.

Banff World Tour | 12€
9 d'abril | 19:30h

Cinemes Illa Carlemany

Més info en: Color Mountain Art

VISITES | De 9:00h a 22:00h
Del 4 al 10 d'Abril
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SECCIÓ OFICIAL | Les millors pel·lícules de muntanya

→VIP del Festival
→Denis Urubko
Alpinista professional, periodista freelance i escriptor.
Denis Urubko, mite mundial de l'alpinisme i un dels himalayistas més forts de tots els temps.
L'alpinista rus-polonès, Denis Urubko, és un himalayista consagrat. Els 14 ochomiles en estil pur recolzen el seu palmarès, sent el 15è alpinista de la història a
aconseguir-lo i el vuitè a fer-ho sense l'ajuda d'oxigen embotellat.
És un dels més admirats pels col·legues de professió per la seva humilitat,
la seva generositat, la seva gran força mental i la passió que transmet per la
muntanya. A més dels diversos assoliments esportius i humanitaris al llarg de la
seva carrera, és un escriptor i orador realment benvolgut per l'audiència..
Durant la seva conferència descobrirem com es perfilen els preparatius per
a una inèdita obertura en un ochomil en estil alpí i els avatars semblant gesta
esportiva.
«No portava aigua, només uns gels. Tampoc infiernillo. Anava molt lleuger». Així
presentarà Denis Urubko la seva conferència en La Massana.

Activitat OUTDOOR
Amb Denis Urubko:
8 d'abril | STAGE DE DRYTOOLING. Inscripció prèvia: Oficina de Turisme La Massana
De 9:00h a 14:00h | Trobada en SECTOR RENO (Erts)

Patrocina Camp-Cassin
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→Llargmetratge
Redefinint l'esquí freeride
DIVENDRES, 8 D'ABRIL | 19:30h | CINEMA ILLA CARLEMANY | ENTRADA: 10€

LA LISTE: Everything or Nothing
2021, Canadá, 70 Mins | Director: Eric Crosland | Gènere: Freeride extremo
Dos dels millors freeriders del món s'embarquen en una nova aventura al voltant del món per a trobar les línies més impressionants en pics i serralades que
superen els 6.000 metres, portant la noció d'esquí extrem a un nivell completament nou, i redefinint el terme freerider.
SINOPSI: Els freeriders suïssos Jérémie Heitz i Sam Anthamatten viatgen a les
més belles cadenes muntanyenques del planeta per redefinir l'esquí extrem. Si
és possible practicar un esquí extrem ràpid i fluid en les altures dels Alps suïssos, la Serralada Blanca del Perú, el Karakorum del Pakistan o l'Himàlaia tibetà
ens ho expliquen llegendes i estrelles de l'esquí i l'alpinisme com Jimmy Chin,
Jeremy Jones o Sylvain Saudan.
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→Pel·lícules Banff World Tour
FOLLOW THE LIGHT

2020, França, 4 Mins | Btt

Submergeix-te en aquesta acolorida aventura amb els pilots Kilian
Bron, Pierre Henni, Pierre Dupont i JB Liautard, travessant postes de
sol sobre paisatges espectaculars i globus aerostàtics il·luminats en el
càlid capvespre de Turquia.

DREAM MOUNTAIN

2020, EE.UU, 18 Mins | Alpinisme, social

Pasang Lhamu Xerpa Akita és guia internacional d'alta muntanya certificada, una muntanyenca consumada, humanitària i mare. El documental
reflexiona sobre els seus alts i baixos personals i redescobreix la passió
i el molt que signifiquen les muntanyes per a ella.

BETWEEN WALLS

2020, Àustria, 2 Mins | Longboarding

En 2019 es van amuntegar gegantesques parets de neu en Timmelsjoch (Àustria). Johanna Bolanos i Jasmijn Hanegraef van aprofitar per
a travessar aquest impressionant paisatge amb els seus longboards.
Aquestes noies viuen la velocitat com ningú!

EXIT THE NORTH POLE

2020, Noruega, 51 Mins | Exploració

Børge Ousland, un dels exploradors polars més experimentats del món,
s'uneix al sud-africà Mike Horn per a realitzar una boja travessia d'esquí
de 1.500 km a través del casquet polar. Com és lògic, no tot surt segons el que es preveu.

THE FARMER

2021, EE.UU, 3 Mins | Esquí

Una llegenda local a les muntanyes Wasatch, el Granger passa els seus
hiverns collint un dels cultius més preuats de la terra: la neu pols.

DISSABTE, 9 D'ABRIL
19:30h | CINEMA ILLA CARLEMANY | ENTRADA: 12€

EM

2021, Canadá, 14 Mins | Escalada en roca

Emilie Pellerin ha perfeccionat les seves habilitats en la roca i s'ha
convertit en una de les millors escaladores a vista del món. Ara està
disposada a tractar de superar el seu nivell en la seva ruta tradicional
més difícil, La Zébrée, una fissura penjant de 5.14a.

ARVES EN CIEL

2020, França, 26 Mins | Highline

Camille y Antoine, dos slackliners i alpinistes francesos, tenen un somni: caminar entre dues icòniques torres de roca. "Arves En Ciel" compte
la història d'un projecte sorprenent, que va requerir un enorme equip
de persones per a ser acomplert.

IF YOU GIVE A BEACH A BOTTLE

2021, EE.UU, 5 Mins | Medi

ambient
Inspirat per un llibre il·lustrat, Max Romey es dirigeix a una remota platja
de la costa d'Alaska a la recerca de deixalles marines. El que troba és
una història totalment diferent.

LINK SAR

2020, Noruega, 51 Mins | Alpinisme

Segueix a aquest alpinista estatunidenc d'elit mentre aprofundeix en
les seves relacions i motivacions i intenta sobreviure escalant un dels
pics verges més desafiadors del món: Link Sar, a les muntanyes del
Pakistan.

GIRLS GOTTA EAT DIRT

2020, EE.UU, 6 Mins | Btt

La història de tres millors amigues, companyes de pis i companyes de
ruta amb gust per les coses bones. Això és, molta brutícia en els seus
pantalons i acció desenfadada i divertida amb bicicleta de muntanya.
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