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· Foto en el “Gran Mur dels Agraïments” 
En aquest apartat tan especial de la web oficial de “The Jump” apareixerà la foto 
que ens enviïs, amb el teu nom sobreimprès. La suma de totes les fotos de la gent 
que ajudi al documental crearà un interessant mosaic, un veritable mapa de la 
vostra gratitud. 
 
 
· “Agraïments especials” a Twitter i Facebook 
L'equip de “The Jump” et donarà les gràcies públicament, mitjançant aquestes 
dues famoses xarxes socials. 
 
 
· “Agraïments especials” i “agraïments molt especials” a IMDB 
El teu nom i cognoms apareixeran en aquest crèdit dins del perfil de “The Jump” a 
l'Internet Movie DataBase, la base de dades més prestigiosa sobre el món del 
cinema. La importància d'aquest portal és tal que tant el públic com la indústria la 
consulten quan necessiten documentar-se de manera veraç. Per tant, tot aquell 
que apareix llistat aquí sap segur que la seva aportació a la història del cinema, 
sigui la que sigui, mai serà oblidada. 
 
 
· Crèdit com a col·laborador, amb el teu nom o el logo de la teva empresa 
El teu nom i cognoms o el logo de la teva empresa apareixeran a l'apartat de 
col·laboradors de “The Jump”, inclosos als crèdits finals del documental. També 
apareixeran al mateix apartat de la fitxa de “The Jump” a IMDB. 
 
 
· Crèdit com a productor associat i 1% dels beneficis nets de “The Jump” 
Figuraràs com a productor associat, amb nom i cognoms, als crèdits del 
documental “The Jump” i als de la fitxa de “The Jump” d’IMDB. Un cop el 
documental generi beneficis nets, te’n pertocarà un 1%. La teva participació com a 
productor associat i l'assignació de l’1% sobre els beneficis nets quedaran 
oficialitzats en un contracte de producció que signaràs conjuntament amb les 
productores. 
 
 
· Descàrrega de còpia digital de “The Jump” 
Un cop el documental “The Jump” ja estigui acabat i estrenat, podràs descarregar-
te’n una còpia digital en alta definició. 
 
 
· Descàrrega de còpia digital del Making of 
Podràs descarregar-te una còpia digital en alta definició del vídeo que farem per 
explicar el “com es va fer” d'aquest documental. 
· DVD de “The Jump” signat per la directora 
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Un cop el documental “The Jump” ja estigui acabat i estrenat, rebràs un DVD oficial 
de “The Jump” signat per la directora. 
 
 
· CD musical de Tete Montoliu 
Rebràs un CD musical d'aquest grandíssim i reconegudíssim músic de jazz català. 
 
 
· Edició exclusiva limitada i signada d'un póster dissenyat per a “The Jump” 
Rebràs físicament un disseny exclusiu realitzat expressement per commemorar la 
creació del documental “The Jump”. 
 
 
· Invitacions per a la premiere de “The Jump” 
Rebràs dues invitacions per assistir a l'estrena oficial de “The Jump”, la projecció 
de la qual es realitzarà a Barcelona entre mitjans i finals de 2013. 
 
 
· Invitacions per al concert de Wally Besser 
Rebràs dues invitacions per assistir a un dels tres concerts de retrobament de 
Wally Besser amb el Jamboree Jazz Club, un moment que promet ser tan 
emocionant com màgic. Aquest músic nord-americà trepitjarà de nou les taules 
d'aquest mític escenari de Barcelona, cosa que no fa des de 1959, quan, 
juntament amb altres músics, va impulsar aquesta sala cap a les més altes cotes 
de popularitat jazzística internacional. 
 
Seran amb ell alguns dels seus companys de llavors, com Pere Ferré, i tota una 
nova generació de músics en una suggeridora barreja de passat i present del jazz 
que no deixarà indiferent a ningú. Els dies 2 i 3 de febrer Wally tocarà amb la seva 
antiga banda, els Jazz Brothers. El dia 4 de febrer Wally participarà a la WTF!. 
 
 
· Assistència a l'edició de so als estudis “Soundub” de Barcelona 
Assistiràs amb nosaltres a una de les sessions finals de mescla de so del 
documental “The Jump” que es realitzaran a les impressionants instal·lacions dels 
estudis Soundub de Barcelona, un dels grans referents en aquest camp. 
Descobreix com es realitza aquest procés, indispensable perquè el futur 
espectador del documental pugui gaudir d'un so envolupant realment digne de la 
música que es retrata. 
 
La data d'aquestes sessions variarà en funció del progrés de la posproducció del 
documental. En qualsevol cas se t'avisarà amb antelació perquè puguis venir, fent 
nosaltres el màxim esforç per intentar adequar la data a la teva disponibilitat. 
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· Participació en la projecció de test 
Contribuiràs de manera decisiva al resultat final de “The Jump” mitjançant la 
participació en una projecció en la qual, no només veuràs el muntatge preliminar 
d'aquest documental, sinó que la teva opinió, valoracions i suggeriments seran 
escoltades i tingudes en compte a l'hora de realitzar la versió definitiva del seu 
muntatge. Així doncs, per a poder fer el millor documental possible, volem saber el 
que n’opina un seguidor de la música, el jazz i/o el cinema com tu! 
 
 
· Sopar amb Wally Besser, Aurelio Santos i l'equip del documental 
Tindràs l'oportunitat de conèixer i poder xerrar llargament amb dos dels 
protagonistes del documental “The Jump” i de la història del jazz a Barcelona, 
mentre gaudeixes d'un agradable sopar juntament amb ells i gran part de l'equip 
tècnic. Pots triar entre un sopar a Jupiter (Florida) amb Wally Besser i una part de 
l'equip tècnic (a decidir dia de la l'última setmana de gener; viatge no inclòs) o un 
sopar a Barcelona amb Wally Besser, Aurelio Santos i gran part de l'equip tècnic (a 
decidir dia de la primera setmana de febrer; viatge no inclòs). 
 


