19e BAFF - BRUSSELS ART FILM FESTIVAL
Van 14 tot 17 november 2019

WEDSTRIJDREGLEMENT
Het « Centre du Film sur l’Art » en Het « Iselp » nodigen u uit om deel te
nemen aan het 19e BAFF - Brussels Art Film Festival, ter ondersteuning
van de documentaire over kunst in België.

Artikel 1 - Prijzen
Binnen het kader van het festival worden 2 prijzen uitgereikt, die elk een
documentaire belonen:
• De Prix Découverte aageboden door SCAM ter waarde van 1.500 EUR
• De Prix du Film sur l’Art aangeboden door Nationale Loterij, ter waarde
van 2.000 EUR.

Artikel 2 - Voorwaarden
De wedstrijd staat open voor zowel Belgische als buitenlandse
deelnemers.
Enkel documentaires over kunst met een link met België zullen
geselecteerd worden (Belgische kunstenaar, en/of Belgische regisseur
en/of Belgische productie)
De ingediende werken moeten voltooid zijn na 1 januari 2018.
Er is geen limiet opgelegd betreffende de duur van de flm.
De Prix du Film sur l’Art richt zich tot regisseurs ouder dan 30 jaar.
De Prix Découverte is voorbehouden voor
- studenten ingeschreven in een flmschool op het moment dat de
flm wordt gemaakt
- regisseurs jonger dan 30 jaar.
- regisseurs van wie het de eerste flm is.

Artikel 3 - Deelname
Elke deelnemer zal één of meerdere flms indienen, hetzij via een
hyperlink.
Het dossier zal vergezeld zijn van:
1) een CV van de regisseur
2) een selectie van 3 beelden uit de flm (digitale bestanden in hoge
resolutie – minimum 300 dpi), die vrij gebruikt mogen worden voor de
communicatie van het festival, en dit tot de volgende editie.
3) Het volledig ingevulde deelnemingsformulier in digitale of papiervorm
Bij gebrek aan één van deze elementen zal de inschrijving niet geldig zijn.
Door het indienen van een flm, gaat de deelnemer volledig akkoord met
het wedstrijdreglement.
De uiterste datum voor het indienen van dossiers is vastgelegd op 1 juli
2019.

Artikel 4 - Selectie
Er zal een selectie worden gemaakt door een comité bestaande uit de helft
kunstkenners en de helft flmkenners. De resultaten zullen begin
september 2019 per mail meegedeeld worden aan alle deelnemers.
Na afoop van deze selectie, zullen de weerhouden flms door de auteurs
ondertiteld dienen te worden om in twee van de volgende talen - Frans,
Nederlands, Engels - begrijpelijk te zijn.

Artikel 5 - Programmatie
De geselecteerde flms zullen vertoond worden tijdens het BAFF Brussels Art Film Festival van 14 tot 17 november 2019.
Zij zullen voorgelegd worden aan een Jury waarvan de samenstelling zal
meegedeeld worden op het moment van mededeling van de preselectie.
De Prix Découverte mag niet gesplitst worden.
De Prix du Film sur l'Art mag niet gesplitst worden.
De jury behoudt zich het recht om één of beide prijzen niet uit de delen.
De beslissing van de jury wordt genomen bij gewone meerderheid van
stemmen en is soeverein. De jury zal, volgend op de laatste vertoning en
na beraadslaging, het palmares aankondigen.

Artikel 6 - Prijswinnaars
Het bedrag zal aan de regisseur overgemaakt worden begin 2020.
De flm die beloond wordt met de Prix du Film sur l’Art , zal worden
opgenomen in de catalogus van het Centre du Film sur l’Art, die zo de
flm een betere visibiliteit zal kunnen geven.

Artikel 7 - Rechten
Uitsluitend tijdens en binnen het kader van het festival zullen de
regisseurs en producenten van de flms afzien van hun rechten. Tijdens
het desbetreffende jaar zullen er beeldfragmenten gebruikt mogen
worden voor promotiedoeleinden betreffende het festival en de
activiteiten van het Iselp en van het Centre du Film sur l’Art.

Verantwoordelijk
Sarah Pialeprat / sarah@baffestival.be / +32 (0)2/ 217 28 92
Uiterste datum voor het indienen van dossiers : 1 juli 2019

DEENEMINGSFORMULIER
19e BAFF - BRUSSELS ART FILM FESTIVAL
Gegevens van de contactpersoon :
Naam, Voornaam :
E-mail adres :
Telefoonnummer :
Gegevens van de regisseur:
Naam, Voornaam :
Geboortedatum *:
E-mail adres :
Telefoonnummer :
Schrappen wat niet past voor de regisseur.
Gaat het om een eerste flmm Ja - Nee
Was de regisseur max. 30j. oud op het moment dat de flm werd gemaaktm
Ja - Nee
Was de regisseur ingeschreven bij een school of academiem Ja - Nee

De flm :
Titel :
Jaar van Productie * :
Duur :
Producent(en) :
Beelddrager : DCP – H.264 – Andere : specifceer
Taal en ondertitels :

Samenvatting (150 tot 350 tekens) :

Ik, ondergetekende,
Verklaar kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met alle
clausules van het wedstrijdreglement in het kader van het Brussels Art

Film Festival, georganiseerd door het Iselp en het Centre du Film sur
l’Art.
Handtekening
BAFF
19 F Avenue des Arts
1000 Bruxelles
+32 2 217 28 92
+32 495 60 20 49
* verplicht veld

