Kortfilmfestival
ARTIKEL 1: VOORWERP EN ORGANISATOR
Het kortfilmfestival is een wedstrijd waarin kortfilms rond het thema “duurzame
voeding” tegen elkaar uitkomen. Het wordt georganiseerd binnen het kader van de week
van duurzame voeding die grensoverschrijdend wordt opgezet door de verschillende
partners van het Interreg “Filière AD-T”-project (Alimentaire Durable Transfrontalière),
met de bedoeling om de consument aan te zetten tot het maken van meer duurzame
voedingskeuzes.
Het thema van dit jaar is “Mijn visie op duurzame voeding”. Uw kortfilm mag dus
zowel bestaande gewoonten belichten als ideale oplossingen voorstellen.
Vereiste: de kortfilms worden zowel verdeeld in Hauts-de-France als in Frans- en
Nederlandstalig België. Om er dus zeker van te zijn dat uw boodschap bij iedereen
duidelijk overkomt, vragen we u om een niet gesproken film te maken.

ARTIKEL 2: VOORWAARDEN TOT DEELNAME
De wedstrijd:
Iedereen die interesse vertoont voor deze thematiek kan aan de wedstrijd deelnemen.
Er worden zowel individuele als collectieve projecten aanvaard.
Inschrijven kan vanaf 31 januari 2018. Het inschrijvingsformulier moet uiterlijk 15
maart 2018 zijn ingediend op het volgende e-mailadres: courtkilometrage@gmail.com
De kortfilms moeten ons uiterlijk 6 mei 2018 via hetzelfde adres worden
toegestuurd.
Inschrijven is gratis maar wel verplicht. Iedere onvolledige inschrijving wordt
geweigerd. Een inschrijving wordt als volledig beschouwd na ontvangst van een correct
ingevuld inschrijvingsformulier en een ondertekend exemplaar van dit reglement.
Iedere kandidaat mag slechts een kortfilm indienen Het wedstrijdreglement en het
inschrijvingsformulier kunnen worden gedownload op de website van het Interreg ADT-project: http://www.filiere-adt.eu/
Het wedstrijdverloop:
De deelnemers maken een kortfilm van 2 tot 10 minuten die draait rond het thema “Mijn
visie op duurzame voeding”.
De kortfilms worden ingedeeld in twee categorieën:
•

Categorie “Jonge eters” voor amateur-regisseurs (schoolgroepen, sociale centra,
enz.)

•

Categorie “Ervaren eters” voor beroepsregisseurs (scholen voor audiovisuele of
journalistieke vorming, enz.)

De kortfilms moeten gebaseerd zijn op een origineel scenario en mogen in geen geval
fragmenten bevatten uit reeds bestaande films. Ze mogen hier wel naar verwijzen of ze
als inspiratiebron gebruiken. De regisseur(s) mag (mogen) de filmtechnieken en het
filmgenre vrij kiezen. De deelnemers staan zelf in voor alle kosten met betrekking tot de
realisatie van de film en de deelname aan de wedstrijd. Regisseurs die hun film indienen
via een USB-stick of CD/DVD kunnen deze dragers later terugkrijgen.
De kortfilm moet een resoluut positieve boodschap uitdragen. Wij willen de nadruk
leggen op positieve oplossingen en geen moraliserende of beschuldigende toon
aanslaan. Dus eerder focus op een initiatief dan kritiek op een bedrijf.
Kandidaten dienen hun film in een digitaal formaat aan te leveren. Hierbij moeten de
volgende voorwaarden worden nageleefd:
- USB, C of internetlink zoals weTransfer, …
- 16/9 formaat (1920 x 1080px) full HD,
- H264 codec (YouTube-formaat 1080p),
- Niet meer dan 4 GB (de deelnemers die de preselectie halen, kunnen met het oog op de
voorstelling van hun film een versie met betere beeldkwaliteit aanleveren).
De kandidaten sturen ons samen met hun kortfilm een synopsis die tijdens de
voorstelling aan de toeschouwers zal worden overhandigd.
Ook deze synopsis moet toekomen op het e-mailadres courtkilometrage@gmail.com
Deelnemers die hun kortfilm liever via de post verzenden, sturen de USB-stick of
CD/DVD naar hun plaatselijk contactadres dat onderaan dit reglement vermeld staat.

ARTIKEL 3: SELECTIEPROCEDURE
Uiterlijke inzenddatum:
De kortfilms moeten uiterlijk 6 mei 2018 in ons bezit zijn. De films die we na die datum
ontvangen, worden niet bekeken.
De jury:
De Jury bestaat uit negen leden: twee personen die beroepsmatig bezig zijn met
duurzame voeding, twee ondersteuners van innoverende initiatieven, twee deskundigen
uit de audiovisuele sector en drie vertegenwoordigers van het project. De jury is
evenwichtig samengesteld uit Franse, Waalse en Vlaamse leden. De leden van de jury
mogen zelf niet deelnemen aan de wedstrijd.

De selectiecriteria:
De kortfilms moeten de verplichtende voorwaarden van dit bestek naleven. Bij de
beoordeling wordt vooral rekening gehouden met de originaliteit van de films, de
relevantie ervan met betrekking tot het onderwerp en de mate waarin ze in staat zijn om
de boodschap over te brengen.
De organisatoren maken een preselectie van de 24 beste kortfilms die het tegen elkaar
opnemen in de wedstrijd. Deze films worden vervolgens vertoond tijdens verschillende
voorstellingsavonden die zullen worden georganiseerd tijdens de Grensoverschrijdende
Week van de Duurzame Voeding/la Semaine Transfrontalière de l’Alimentation Durable
die plaatsvindt tussen 26 mei en 1 juni. Aan het einde van iedere voorstelling, kunnen de
toeschouwers stemmen voor hun favoriete kortfilm per categorie.

ARTIKEL 4: PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
Alle geselecteerde kortfilms worden vertoond tijdens de slotavond die op zaterdag 2
juni plaatsvindt in Rijsel. De leden van de eindjury die deze vertoning zullen bijwonen,
zullen de kortfilms quoteren. De laureaten worden aangeduid op basis van de
eindquotering van de jury en de quoteringen van de toeschouwers volgens een 60-40verhouding. Alle regisseurs/deelnemers worden uitgenodigd op deze slotavond en
prijsuitreiking.
De laureaat van iedere categorie krijgt een trofee alsook andere prijzen die door de
partners van het festival worden aangeboden.

ARTIKEL 5: AUTEURSRECHTEN
Iedere deelnemer verklaart dat hij beschikt over alle rechten en toelatingen voor het
maken van zijn kortfilm en dus aan de wedstrijd mag deelnemen. Hij verzekert dat hij de
maker is van de kortfilm en geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, meer bepaald
voor wat betreft beeldrechten, privacy, en intellectuele eigendom. De muziek die in de
kortfilms wordt gebruikt, valt onder de verantwoordelijkheid van de regisseurs.
De deelnemers aan de wedstrijd dragen hun rechten met betrekking tot de verspreiding
en het gebruik van hun films over aan de organisatoren van het kortfilmfestival. Deze
overdracht van rechten blijft beperkt tot het festival en de latere sensibiliseringacties
voor duurzame voeding.
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