Reglement filmfestival/wedstrijd “Seizoen(en)” (refurbished 2)
Art. 1
De Vlaams-Brabantse Amateurcineasten (BRACINA) organiseren een filmfestival/wedstrijd rond het
thema “Seizoen(en)”. Het is de bedoeling een nieuwe film te maken waarin een of meerdere seizoenen
centraal staan. Elk filmgenre is mogelijk (speelfilm, documentaire, reisfilm, toeristische film,
genrefilm, een-minuutfilm…). De titel moet niet noodzakelijkerwijze “Seizoen” of “Seizoenen” zijn,
maar dit hoofdthema moet er wel inzitten.
Art. 2
De wedstrijd staat open voor alle amateurcineasten uit Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, inclusief BRACINA-leden. Alleen deelnemen of in groep is mogelijk. BRACINA-leden
mogen met hun film(s) aan latere BRACINA-wedstrijden deelnemen (dus pas vanaf 2022).
De film mag maximum 15 minuten duren.
Iedereen mag met een of verschillende films deelnemen.
De film moet Nederlands gesproken of in het Nederlands ondertiteld zijn.
Art. 3
Alle opnameapparatuur (gsm, alle soorten camera’s, fototoestellen enz.) en opslagmedia (mini DV,
dvd, usb-stick, geheugenkaart, enz.) komen in aanmerking.
Art. 4
De jury, aangeduid door het BRACINA-bestuur, maakt een selectie van maximaal 8 (beste) films voor
het openbare toonmoment. Op dit toonmoment (zaterdag 06 november 2021) worden de winnaars
bepaald: de punten van de jury tellen mee voor 50% en over de andere 50% mag het publiek stemmen.
Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk en er wordt niet over gecorrespondeerd.
Art.5
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de auteursrechten voor beeld en geluid van zijn film (al of
niet via lidmaatschap van BreedBeeld, VAC, NAB 2.0).
Art. 6
Deelnemers kunnen vrijblijvend hulp/medewerking vragen aan een lokale amateurvideoclub: info via
de Bracina-secretaris op bracina.secr@hotmail.com of via de Bracina-website: www.bracina.be
Art.7
Interne of externe partners voor de realisatie zijn toegestaan (en worden zelfs aangemoedigd). Films
met een commerciële of politieke inslag zijn uitgesloten.
Art. 8
De inschrijving is voor iedereen gratis.
Art. 9
Het volledig ingevulde en ondertekende inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 20/09/2021 worden
bezorgd bij het secretariaat van BRACINA, Oudebaan 244B/101 (bus 6), 3000 Leuven, of op het emailadres bracina.secr@hotmail.com
Tegen die datum moet de film ook op YouTube staan, en de link moet aan de secretaris worden
meegedeeld.
Met het oog op het openbare toonmoment moet de film eveneens opgestuurd worden naar Willy
Bollyn, Mechelsesteenweg 1061, 3020 Herent, of op het e-mailadres willy.bollyn@telenet.be en moet
daar uiterlijk op 26/09/2021 toekomen.
Art. 10
De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van wijzigingen of annulering
van de wedstrijd wegens overmacht.

Art. 11
Alle gevallen niet voorzien in dit reglement behoren tot de exclusieve verantwoordelijkheid van de
organisatoren. Tegen hun beslissing is geen beroep mogelijk en er wordt niet over gecorrespondeerd.
Door deelname gaat men onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.
Goedgekeurd op 19 januari 2021

