NOVA Jongeren Filmfestival 2018
Datum: zondag 18 november 2018
Locatie: VUE cinema, van Echtenstraat 35 in Hoogeveen
Tijdstip: van 13:15 tot 18:00 uur, zaal open 12:45 uur.
REGLEMENT:
Iedere jonge filmamateur t/m 23 jaar kan deelnemen aan deze wedstrijd.
Er zijn drie leeftijdsgroepen waarin deelgenomen kan worden:
A: tot 16 jaar
B: van 16 tot 19 jaar.
C: van 19 t/m 23 jaar
De film mag niet langer zijn dan 30 minuten inclusief aftiteling.
Een afzonderlijke categorie is die voor een vlog. Deze mag niet langer zijn dan
maximaal 3 minuten (180 seconden)
De volgende prijzen worden toegekend:
Voor elke leeftijdsgroep een eerste en tweede prijs.
Voor de beste cameravoering, de beste audio toepassing, de beste acteur of
actrice en voor de meest creatieve film. Ook is er een publieksprijs.
En natuurlijk het laureaat, de prijs voor de beste film van het festival.
Er is één prijs voor de beste vlog.
Iedere deelnemer krijgt een deelname certificaat. De winnaar wordt rechtstreeks
toegelaten tot het landelijke NOVA filmfestival in 2019.
De film mag geen aanstootgevende beelden of taalgebruik bevatten. Dit ter
beoordeling aan de jury. De organisatie behoudt zich het recht voor films te
weigeren die niet aan bovenstaande criteria voldoen.
De film moet grotendeels door jongeren zijn gemaakt. Hulp van volwassenen is
slechts toegestaan bij ondersteuning.
Bij iedere film moet een ingevuld deelnameformulier mee gestuurd worden.
Inzendingen waarvan de formulieren onvolledig zijn ingevuld, worden niet in
behandeling genomen.
De film kan alleen worden ingestuurd via wetransfer naar bvgelderen@planet.nl
Alleen MPG2 of MPG4 zijn toegestaan. De film moet beginnen met minimaal 5 sec
zwart.
De deelname is gratis.
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.
De films moeten uiterlijk opgestuurd zijn op zaterdag 20 oktober 2018.
Voor meer info en inschrijvingen: www.nova-noord.nl
Het festival is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van NOVA-Noord, de NOVA en de gemeente Hoogeveen

