Wijk FILMT!

Technisch formulier korte film competitie

Naam contactpersoon
Leeftijd contactpersoon
Adres
Postcode
Telefoonnummer
E-mail
Aantal groepsleden
Namen groepsleden
Leeftijden groepsleden
Titel van de film
Hoe lang duurt de film (let op:
max. 6 minuten!)

Soort film
Bijv. documentaire, speelfilm etc.

Omschrijving Inhoud
Vertel kort wat de kijker te zien krijgt
en hoe je film verband houdt met het
thema ‘Woest!’

Omschrijving maakproces
Hoe verliep het maakproces?
Wie heeft wat gedaan?
Welke materialen heb je gebruikt?

Plaats
Mobiel

In welk formaat is de film?
O MOV
O AVI
O MPEG
O MP4
O Anders, nl:

Gebruik je een ander
bestandsformaat? Neem
dan contact met ons op.

Extra informatie
Voor jury, publiek en presentator

Zorg ervoor dat het geluid verstaanbaar is en dat er zo min mogelijk storing in de opname zit. Controleer het
bestand dat je aanlevert op minimaal twee verschillende dvd-spelers of computers om er zeker van te zijn dat
het correct werkt.
Let op: 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). Mocht je hier
bezwaar tegen hebben, geef dat dan hier aan:
O Ja, ik ga akkoord met eventueel gebruik van mijn beeldmateriaal voor andere doeleinden.
O Nee, ik ga niet akkoord met verder gebruik van mijn beeldmateriaal.

We willen de film al vóór de festivaldag ontvangen om hem te kunnen testen. Zorg daarom dat je de film
uiterlijk op 15 september 2018 instuurt!
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.

Insturen van je film kan naar:
Bo Hendriksen (Cultuurcoach en organisatie ‘Wijk FILMT!’)
cultuurcoachwbd@bibliotheekzout.nl
of
Wijk FILMT!
Gemeente Wijk bij Duurstede
T.a.v. Bo Hendriksen
Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

