Wijk FILMT!

Wedstrijdreglement 2018
Dit is het wedstrijdreglement voor de korte-film competitie ‘Wijk FILMT!’
Lees het reglement en de voorwaarden voor deelname zorgvuldig door zodat je goed weet
wat wel en niet mogelijk is.
Wat is ‘Wijk FILMT!’?
‘Wijk FILMT!’ is een korte film competitie voor alle inwoners in de gemeente Wijk bij
Duurstede. Deze competitie biedt amateurfilmmakers de mogelijkheid om een eigen korte
film te maken en deze op een groot scherm aan het publiek te kunnen vertonen.
Een korte-film, wat is dat?
Een korte film is – de naam zegt het al – een korte film. Maar film is natuurlijk een breed
genre. Denk bijvoorbeeld aan een speelfilm, documentaire, fictie, animatiefilm, videoclips,
filmpjes die met je mobiel zijn opgenomen of een combinatie van hiervoor genoemde
opties. Alles mag, alles kan, zolang het maar zelfgemaakt is en je beeldverhaal binnen de
tijdslimiet valt.
Wat is de tijdslimiet?
De tijdslimiet is maximaal 6 minuten. Een kortere film mag, maar langer niet. Let op: De jury
let op de tijd, dus is je film toch langer, dan loop je kans dat je uitgesloten wordt van de
competitie!
Wie kan er allemaal meedoen aan ‘Wijk FILMT!’?
Iedereen die in de gemeente Wijk bij Duurstede woont en graag zelf films maakt. Er zijn 2
leeftijdscategorieën waar de inzendingen in worden onderverdeeld:
-

t/m 25 jaar
26 jaar en ouder

Deze categorieën zullen ieder apart worden beoordeeld en per categorie zal een winnaar
aangewezen worden.
Thema
Het thema van ‘Wijk FILMT!’ 2018 is Woest! Het is niet verplicht om dit thema binnen je
inzending te verwerken (uiteraard levert dit wel extra punten bij de jury op), maar
voorwaarde is wél dat je film speciaal voor het filmfestival is gemaakt (dus, geen oude
vakantiefilmpjes of films die eerder op een andere plek of voor andere doelstellingen zijn
gemaakt).

Waar let de jury nog meer op?
Naast het verwerken van het thema en de tijdslimiet, zal de jury ook letten op originaliteit,
techniek en inhoud. Wat voor film het is maakt in de beoordeling niet uit. Bijvoorbeeld: Een
animatiefilm maakt evenveel kans om te winnen als een speelfilm of documentaire.
Mag ik ook samen met iemand meedoen?
Ja, je mag zowel alleen meedoen als samen of met een groep. Zorg er in dit geval wel voor
dat je ook de gegevens van je groepsleden op het technisch formulier aan ons doorgeeft.
Technisch formulier?
Op dit formulier kun je naast alle basisgegevens ook alle technische aspecten over je film
kwijt. Hoe lang de film duurt, welke materialen je hebt gebruikt, hoe het maakproces verliep
en wie wat heeft gedaan. Ook vul je op dit formulier in wat voor formaat je hebt gebruikt en
geef je een korte omschrijving van je film voor de presentator.
Kwaliteit van de film
Zorg dat het geluid goed verstaanbaar is en dat er zo min mogelijk storing in de opname zit.
Let ook op het formaat en de beeldkwaliteit.
Voor een film met goede kwaliteit raden wij aan minimaal een resolutie van 1280 x 720 te
gebruiken. Lagere resolutie kan, maar heeft wel gevolgen voor de kwaliteit van het beeld.
Insturen van de film
Alle films dienen ingestuurd te worden als digitaal bestand. Dit kan per e-mail, We Transfer
e.d., maar je kan ook een usb opsturen met het bestand erop. In verband met het uploaden
van alle films ontvangen we het liefst alles digitaal, dus niet per DVD. Mocht je toch een DVD
insturen, dan een van max. 4,38 GB.
Let op!
Zorg er altijd voor dat je altijd zelf een kopie houdt van hetgeen dat je opstuurt en neem dat
exemplaar mee op de dag van de vertoning als back-up. Uiteraard zullen wij van tevoren alle
binnengekomen filmpjes testen en proefdraaien, maar mocht er zich onverhoopt toch een
technisch probleem voordoen, dan is een back-up exemplaar noodzakelijk.
Stuur je een bestand per post op usb of DVD? Vergeet dan ook niet je naam,
telefoonnummer, en de titel van de film op al het materiaal te zetten dat je op moet sturen.
Uiterste instuurdatum
De uiterste dag waarop je je film naar ons kunt insturen is zaterdag 15 september 2018!
Stuur je je film later in, dan kan deze helaas niet meer worden meegenomen in de
competitie.
Wanneer wordt mijn film vertoond?
Het grote filmgala van ‘Wijk FILMT!’ zal plaatsvinden op zaterdag 20 oktober 2018.
Afhankelijk van het aantal deelnemers en inschrijvingen zal een programma worden
samengesteld. Het streven is om alle films een podium te bieden. Alleen in het geval van een
te groot aanbod aan filmpjes zal een selectie plaatsvinden. Meer informatie over het
programma zal zo spoedig mogelijk volgen na het sluiten van de inschrijving.

Jurering en prijzen
Alle films zullen van tevoren bekeken en beoordeeld worden door een deskundige jury. In
beide leeftijdscategorieën zal de jury een winnaar aanwijzen, die aan het einde van de
middag bekend zal worden uitgemaakt. Daarnaast zal er nog een aanmoedigingsprijs worden
uitgereikt. Over de uitslag hiervan kan verder niet gecorrespondeerd worden. Natuurlijk
ontvang je als prijswinnaar – naast eeuwige roem – ook een mooi prijzenpakket. Wat dat
precies is, dat houden we nog even geheim.
Externe vertoning van films
Als je meedoet aan ‘Wijk FILMT!’ kan het zijn dat je werk (of beeldmateriaal daarvan)
vertoond wordt op andere plekken dan het festival zelf (bijv. op internet, in promomateriaal
of op een website). Mochten niet alle films tijdens het festival vertoond kunnen worden, dan
wordt er wellicht gekeken naar een plek waar wel alle films terug te vinden zijn. Mocht je
hier bezwaar tegen hebben, geef dit dan van tevoren duidelijk aan op het technisch
formulier!
Aansprakelijkheid
De organisatie van ‘Wijk FILMT!’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of
beschadiging van materialen en heeft het recht om je werk op andere plekken te vertonen
dan tijdens het festival. De organisatie is dan ook niet aansprakelijk voor claims op het
gebruik van materiaal waarop licentierechten rusten. Daarnaast heeft de organisatie het
recht om films die niet aan de voorwaarden zoals opgeschreven in dit reglement voldoen of
op een andere manier ongepast of aanstootgevend, zijn te weigeren en van de competitie
uit te sluiten.
Tot slot
Mochten er nog vragen zijn of andere onduidelijkheden, schroom dan niet om contact met
ons op te nemen. De contactpersoon voor ‘Wijk FILMT!’ is:
Bo Hendriksen (Cultuurcoach en organisatie ‘Wijk FILMT!’)
E: cultuurcoachwbd@bibliotheekzout.nl
T: 06-30178825

Rest ons nog je heel veel plezier, succes en inspiratie toe te wensen bij het maken van je
film. En tot zaterdag 20 oktober 2018!

