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10.00 h | Cinema Vigatà | Entrada gratuïta
MEOW
Hong Kong-Xina, 2018 | 100’ | Un gatet vingut de l’espai exterior és el protagonista
d’aquesta aventura d’imaginació desbordant, atapeïda d’humor absurd i excel·lents
efectes especials. VOSC

10.00 h | Cinema Vigatà | Entrada gratuïta
#SessionsMovistarPlus
MAI MAI MIRACLE
Japó, 2009 | 93’ | Dues nenes inicien un màgic viatge al passat en aquesta
commovedora paràbola sobre el món infantil amb la imaginació com a mitjà alliberador.
Del director de In This Corner of the World. VE

10.00 h | Cinema Vigatà | Entrada gratuïta
The Cowherd and the Girl Weaver (Curt) +
HEROES UNITE
Japó, 2018 | 77’ | La productora Giga desembarca a Vic amb el seu equip de
Tokusatsu amb un espectacular film que uneix als seus tres personatges més carismàtics:
Yatsurugi, Tryoh i Ninja Reppu. Diversió assegurada en aquesta producció amb
excel·lents coreografies marcials. VOSC

10.00 h | Cinema Vigatà | Entrada gratuïta
Where is my Moon (Curt) +
SNIFF!!!
Índia, 2017 | 89’ | Aquesta faula protagonitzada per un nen amb un olfacte sobrenatural
ens acosta als contrastos de l’Índia i la seva societat, a la vegada que es manifesta com
un film de superherois diferent, autèntic i ple de sensibilitat. VOSC

10.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
SWORD ART ONLINE: ORDINAL SCALE
Japó, 2017 | 119’ | Aquest és l’esperat anime basat en el manga de Reki Kawahara, que farà
les delícies dels fans de la franquícia però també captarà nous adeptes, gràcies a una història
original, un dibuix que aprofita les possibilitats de la VR, i un antagonista antològic. VOSE

12.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
LEGEND OF THE DRAGON
Hong Kong, 1991 | 96’ | Stephen Chow aplica el kung-fu a d’altres disciplines,
en aquest cas, el billar. Aquesta combinació d’esport i bufetades està farcida
d’homenatges al gènere. VOSE
16.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
IRONHEAD
Alemanya-Xina, 2017 | 92’ | L’objectiu del mestre Shi Yanlu és inculcar aspectes del
kung-fu com la noblesa, l’habilitat i el control del cos, per convertir els seus alumnes en
futbolistes d’elit. Aquest documental retrata tota la duresa d’aquests entrenaments. VOSC
18.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
COLOUR OF THE GAME
Hong Kong, 2018 | 104’ | Història d’una venjança on destaquen personatges fatalistes,
marcats per la nostàlgia, la companyonia i l’elegància de la posada en escena. Un dels
thrillers de l’any a Hong Kong. VOSC
22.00 h | Bassa dels Hermanos | Entrada gratuïta
Meiying MG-01 (Curt) +
SHAOLIN SOCCER
Hong Kong, 2001 | 112’ | L’any 2004 es va inaugurar la primera edició del certamen
amb aquest film de culte que combina slapstick, humor físic i boig, i arts marcials.
Stephen Chow en estat pur. VOSC

12.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
FIGHT BACK TO SCHOOL
Hong Kong, 1991 | 100’ | Un policia s’ha de fer passar per universitari i així poder resoldre
un cas. La pel·lícula ideal per conèixer l’autèntic Stephen Chow, el de les comèdies irreverents
amb unes dosis d’esquizofrènia que farà les delícies dels espectadors més desvergonyits. VOSE
16.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
A FOLEY ARTIST
Taiwan, 2017 | 101’ | Hu Ding-Yi és un artista del so, el més reconegut de la indústria
cinematogràfica de Taiwan. La seva capacitat de crear tot tipus de sons amb materials
quotidians és un art en perill d’extinció. VOSC

12.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
OUT OF THE DARK
Hong Kong, 1995 | 86’ | Aquesta història sobre un investigador paranormal és una de les
millors i menys conegudes comèdies d‘Stephen Chow, una pel·lícula que combina terror,
acció, humor absurd, paròdies vàries i un to inquietant a l’estil dels millors episodis
d’X-Files. VOSE

16.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
TOP KNOT DETECTIVE
Austràlia-Japó, 2017 | 101’ | Aquesta és la rigorosíssima història del detectiu samurai,
convertit en objecte de culte, i del seu protagonista, Takashi Takamoto, envoltat de mil
polèmiques. El documental, irreal com la vida mateixa, és una genialitat histèrica. VOSE

16.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
THE CAMBODIAN SPACE PROJECT: NOT EASY ROCK‘N’ROLL
Austràlia-Cambodja, 2015 | 75’ | Quatre anys de filmació d’un psicodèlic viatge dins
el rock-and-roll cambodjà van donar el resultat d’un dels documentals musicals més
apassionants i fantasiosos dels darrers temps. Sessió MMVV. VOSC

18.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
REON
Japó, 2018 | 100’ | Un masclista en el cos d’una dona i una dona molt femenina en el cos
del masclista. La nova pel·lícula del director de Kazura (La perruca) torna a ser una mostra
irresistible de funny-manga, amb un guió ple de situacions extravagants i equívocs. VOSC

18.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
STAINED
Hong Kong, 2018 | 93’ | Thriller d’investigació policial protagonitzat per Kara Wai, d’una
narrativa i factura visuals que no tenen res a envejar al cinema de David Fincher. VOSC

18.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
THE LOOMING STORM
Xina, 2018 | 116’ | Cinema negre de qualitat i immersió atmosfèrica en tots els
sentits, The Looming Storm explica la resolució d’un triple crim en una Xina socialment
desintegrada, on en la superfície tot és ordre i control mentre que subterràniament tot és
molt més tèrbol. VOSC

22.00 h | Bassa dels Hermanos | Entrada gratuïta
Sota l’olor de la figuera (Curt) +
TREMBLE ALL YOU WANT
Japó, 2017 | 117’ | Basada en el bestseller de Risa Wataya, aquesta comèdia sobre
les vacil·lacions amoroses d’una noia trenca tots els estereotips del gènere, amb un
llenguatge visual proper a l’anime, amb números musicals imprevisibles i amb uns
personatges de química irresistible. VOSC

22.00 h | Bassa dels Hermanos | Entrada gratuïta
#SessionsMovistarPlus
MONSTER HUNT 2
Xina-Hong Kong, 2018 | 110’ | El petit Wuba continua essent perseguit per les forces
obscures del malvat rei dels monstres. Després de l’èxit monumental de Monster Hunt, el
petit i irresistible Wuba torna amb una nova aventura encara més gran, més espectacular
i més divertida. VOSC

Sessió infantil

SD | Sense diàlegs

Competició

VC | Versió doblada al català. VE | Versió doblada al castellà.

Retrospectiva

VOSC | Versió original subtitulada en català. VOSE | Versió original subtitulada en castellà.

Sessió especial

12.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
LOVE ON DELIVERY
Hong Kong, 1994 | 100’ | Un missatger tímid s’enamora de la noia que està en el punt de
mira del prepotent més musculat del gimnàs. Un Stephen Chow pletòric en la seva exhibició
d’arts marcials ens regala alguns dels gags més hilarants de tota la seva carrera. VOSE

22.00 h | Bassa dels Hermanos | Entrada gratuïta
BAD GENIUS
Tailàndia, 2017 | 130’ | La Lynn és una estudiant superdotada que idea un sistema per
fer trampes als exàmens. Plantejada com un intel·ligent i emocionant exercici d’intriga,
Bad Genius s’ha convertit en l’èxit de la temporada a Tailàndia. VOSC
01.00h | Cinema Vigatà | 5 euros
TETSUDON: NATURAL BORN FOOLS
Japó, 2018 | 82’ | Reji Hoshino ens presenta, en viu i en directe, una nova antologia de
Tetsudon, aquest any dedicada al sexe pur i dur. Bé, potser no tan pur... Una orgia de
curtmetratges plens d’elevat erotisme, humor absurd i desvergonyiment.
¡Quiero mi dinero! VOSC

12.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
SOCCER KILLER
Hong Kong-Xina, 2017 | 100’ | Torna l’equip de Shaolin Soccer en una seqüela impossible
ambientada en l’univers del Wuxia, el matx definitiu on hi participen uns malvats jugadors
de futbol extrem entre els que hi trobem a Hulk, Lobezno, Thor i la resta d’Avengers. VOSE
16.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
WHEN SUN MEETS MOON
Hong Kong, 2018 | 95’ | Els astres s’han alineat perquè la pel·lícula romàntica de l’any
sigui al Festival Nits: una història d’amor entre un noi i una noia que viuen el dia i la nit,
respectivament. Realisme màgic amb el Hong Kong més nostàlgic de rerefons. VOSC
18.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
The Man from Katmandú (presentació especial) +
THE WRATH OF SILENCE
Xina, 2017 | 119’ | El director Xin Yukun continua relatant la lluita de les classes baixes
fent costat a un grup de camperols d’una zona rural que s’enfonten a una empresa
minera corrupta i despiatada. Una peça de cinema negre propera al western, amb una
força visual i narrativa exemplars. VOSC
22.00 h | Bassa dels Hermanos | Entrada gratuïta
BAAGHI 2
Tailàndia, 2017 | 130’ | Un home, musculós i valent com pocs (interpretat per l’estrella
Tiger Schroff), contra el món de l’hampa. El cinema d’acció bollywoodià torna a la Bassa
en un espectacle d’estomacades i pirotècnia que posaria vermell a Chuck Norris. VOSC
01.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
Sessió CAT III · CATOLICSPLAY
Mabo-Kyan V (Curt) +
BIG BOOBS SISTERS: THE YELLOW PANTIES OF HAPPINESS
Japó, 2016 | 70’ | Monges madures, sexe, calces grogues... La pel·lícula que Vic estava
esperant! I és un remake del clàssic de Yoji Yamada El mocador groc de la felicitat (The
Yellow Handkerchief), així que poca broma. VOSC
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12.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
THE GOLDEN MONK
Hong Kong-Xina, 2017 | 90’ | Un monjo budista amb poders sobrenaturals és expulsat
del cel perquè va trencar una regla sagrada: enamorar-se de la fada Jade. Aquesta
mostra del cinema més irresistiblement fantasiós està tocada per la vareta màgica de
l’humor de l’imprevisible Wong Jing. VOSC
16.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
NAMIYA
Xina, 2017 | 109’ | Evocadora, nostàlgica... Namiya és un viatge al passat de tres
adolescents orfes que troben una peculiar carta. Jackie Chan ens ofereix una de les
seves millors, i més sorprenents, interpretacions. VOSC
18.00 h | Cinema Vigatà | 5 euros
VICSUDON
Projecció dels curtmetratges participants al 1er VICSUDON.
+
FIST AND FAITH
Xina, 2017 | 109’ | Definida per la crítica com una explosiva combinació de Crows
Zero i Scott Pilgrim, aquesta pel·lícula és un estilitzat i atrevit divertimento sobre un
grup d’estudiants xinesos que vol protegir la seva cultura davant la invasió japonesa de
mitjans del segle passat. VOSC

MAPA D’ESPAIS

17-22
JULIOL

Mitjans oficials

ROVIRA MOTOR

www.cinemaoriental.com
Facebook — nitscinemaoriental
Instagram — festivalnits
Twitter — cinemaoriental
Youtube — nitscinemaoriental

Divendres, 20 de juliol I 20.00h I 12 euros (beguda inclosa)
SOPAR TAILANDÈS
Thai Roll (rotllets vegetals)
Curri verd de pollastre amb arròs de gessamí
Boles de tapioca amb llet de coco
Dissabte, 21 de juliol I 20.00h I 12 euros (beguda inclosa)
SOPAR INDI
Chapati (pa pla)
Arròs basmati i Dal (llentia negra)
Verdures i pollastre Tikka Masala

Dissabte, 21 de juliol
19.15 h. Bassa dels Hermanos. Espectacle de danses índies amb Nataraja Dance
20.00 h. Bassa dels Hermanos. Sopar indi
20.30 h. Bassa dels Hermanos. Concert MMVV del grup paquistanès
Markus & Shahzad Santoo Khan
21.45 h. Bassa dels Hermanos. Cloenda
01.00 h. Cinema Vigatà. Sessió CAT III · Catolicsplay.
Ressopó gentilesa de Maggi i Cacao Sampaka.
Diumenge, 22 de juliol
18.00 h. Cinema Vigatà. Concurs VICSUDON

A les sessions de divendres i dissabte a la matinada al Cinema Vigatà, s’oferirà un ressopó
gentilesa dels patrocinadors del festival.
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Dijous, 19 de juliol I 20.00h I 12 euros (beguda inclosa)
SOPAR XINÈS
Kuo tie (crestes farcides a la planxa)
Edamames, beines de soja verda
Arròs blanc amb vedella estofada i verdures

Carre

3

AS

Cervesa oficial

Divendres, 20 de juliol
16.00 h. Cinema Vigatà. Presentació i cinefòrum The Cambodian
Space Project: Not Easy Rock‘n’Roll
20.00 h. Bassa dels Hermanos. Sopar tailandès
20.30 h. Bassa dels Hermanos. Exhibició de taekwondo
21.45 h. Bassa dels Hermanos. Presentació del curt The Stained Flag
01.00 h. Cinema Vigatà. Sessió Tetsudon.
Ressopó gentilesa de Maggi i Cacao Sampaka.
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Dimecres, 18 de juliol I 20.00h I 12 euros (aigua inclosa)
SOPAR JAPONÈS
Variat de sushi i maki
Fideus yakisoba
Pollastre amb salsa teriyaki

7

Passe
Genera ig
litat

Dijous, 19 de juliol
16.00 h. Cinema Vigatà. Presentació i cinefòrum Top Knot Detective
17.00 h. Museu de l’Art de la Pell. Rondallaire: Conte teatralitzat La llavor
20.00 h. Bassa dels Hermanos. Sopar xinès
20.00 h. Bassa dels Hermanos. Concert de GAS
21.00 h. Bassa dels Hermanos. Exhibició de tai-txi-txuan
21.55 h. Bassa dels Hermanos. Presentació Nit Movistar+
00.00 h. Jazz Cava. Concert ‘Be Asian’ amb Guillem Roma

Plaça Mil·lenari
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Dimecres, 18 de juliol
16.00 h. Cinema Vigatà. Presentació i cinefòrum The Foley Artist
20.00 h. Bassa dels Hermanos. Sopar japonès
20.30 h. Bassa dels Hermanos. Exhibició de jiu jitsu i karate
21.30 h. Bassa dels Hermanos. Presentació Tokusatsu de l’equip yatsurugi
21.45 h. Bassa dels Hermanos. Presentació del curt Sota l’olor de la figuera

Patrocinadors

Dimarts, 17 de juliol I 20.00h I 12 euros (beguda inclosa)
SOPAR CANTONÈS
Sopa de wonton (brou amb massa farcida de porc)
Arròs cantonès amb ànec
Pa farcit al vapor

Estació de trens

Dimarts, 17 de juliol
14.00 h. Casino de Vic. Presentació llibre Stephen Show!
16.00 h. Cinema Vigatà. Presentació i cinefòrum Ironhead
20.00 h. Bassa dels Hermanos. Sopar cantonès
20.00 h. Bassa dels Hermanos. Concert de Milefo Band-A
21.00 h. Bassa dels Hermanos. 舞獅·Wǔshī, dansa del lleó
21.30 h. Bassa dels Hermanos. Inauguració oficial de la 15a edició
21.45 h. Bassa dels Hermanos. Presentació del curt Meiying MG-01

Amb el suport de

Cotxe oficial

SOPARS A LA BASSA

Institucions

1. Cinema Vigatà
C/ Verdaguer, 22. Tel. 93 885 20 65
2. Bassa dels Hermanos
C/ Arquebisbe Alemany, 5. Tel. 93 883 33 25
3. Museu Art de la Pell / Biblio. Joan Triadú / Oficina Festival
C/ Arquebisbe Alemany, 5. Tel. 93 883 33 25
4. Jazz Cava
Rbla. Montcada, 5. Tel. 93 889 25 05
5. Casino de Vic
C/ Verdaguer, 5. Tel. 93 885 24 62
6. Oficina de Turisme de Vic
C/ de la Ciutat, 4. Tel. 93 886 20 91
7. Seminari
Rda. de Francesc Camprodon, 2. Tel. 93 886 15 55
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