VI Mеђународни фестивал документарног филма и ТВ форми

ГРАФЕСТ

од 28. до 30. новембра 2017, Дом културе Грачаница
Шести међународни фестивал документарног филма и телевизијских форми
„Графест“ одржаће се од 28. до 30. новембра 2017. у Грачаници, у Дому културе.
Првенствени циљ фестивала је подстицај и афирмација локалних аутора чији се радови
приказују у такмичарском делу програму, као и упознавање овдашње филмске публике са
делима савремене документарне европске продукције кроз ревијални део програма.
Радови за такмичарски програм се пријављују путем конкурса, а селектор одабира
оне који ће бити приказани; најбољима међу њима, по оцени жирија, биће додељене и
награде на крају фестивала.
Радови за ревијални део програма се не пријављују путем конкурса, у питању је свега
неколико пажљиво одабраних дела по избору селектора. Ове године у фокусу су радови
филмских професионалаца из Србије, али који су настали ван њихових матичних
територија. Иако се филмови за овај део програма не пријављују путем конкурса, уколико
имате документарни филм који је сниман или се бави темом Косова и Метохије,
можете нам послати линк на емаил, па ће га селектор узети у обзир за ревијални програм.
ПРАВИЛНИК
1. Услови учешћа
Могу се пријавити документарни филмови произведени после 01. јануара 2015, чији
бар један од кључних аутора (редитељ, сниматељ, сценариста, монтажер) живи и
ради на Косову и Метохији. Нема ограничења у трајању (минутажи), као ни броју
пријављених радова. Осим документарних филмова могу се пријавити и сродне
документарне телевизијске форме: репортаже, емисије, прилози. Имајте у виду да
ГРАФЕСТ приказује само разнородне документарне форме, те да забавно-музички,
спортски и играни садржаји не могу бити узети у разматрање.
2. Начин пријављивања
Пријављивање на фестивал је бесплатно. Крајњи рок за пријаву и доставу радова је
03. новембар 2017. године. Фестивал се не обавезује да пријаве достављене након датог
рока узме у разматрање. Да бисте се пријавили потребно је послати следеће:
а) Попуњену пријаву са електронским /скенираним потписом на електронску адресу.
(или) Попуњену и потписану пријаву на адресу фестивала. У случају да штампате пријаву,
потребно је послати само последње две странице - није потребно штампати и правилник.

б) Линк за преузимање (download) фајла на електронску адресу фестивала (преко сајтова
као што су WeTransfer, Sendspace, Vimeo и сл). (или, у случају да нисте у могућности)
ДВД/УСБ на адресу фестивала. Важно је да ови фајлови буду у најбољем могућем
квалитету, пошто ће исти бити коришћени и за пројекцију. У случају да нам из неког
разлога шаљете рад у нижем квалитету само за процес селекције, молимo да то
напоменете у пријави.
Адреса: ГРАФЕСТ, Дом културе Грачаница, 38205 Грачаница
Имејл: domkulturegracanica@gmail.com (наслов: за ГРАФЕСТ).
За све додатне информације контактирајте нас на тел (038)65-488.
3. Селекција филмова
Сви учесници ће путем електронске поште или телефона бити обавештени да ли су
њихови радови примљени на фестивал или не.
Селектор фестивала неће пружати појединачна објашњења о томе зашто неки рад
није изабран. С обзиром да фестивал траје само три дана, термини пројекције су
ограничени и није могуће приказати све радове! Због тога се приликом коначног одабира
мора узети у обзир и њихово трајање, као и програмска целина која покушава да обухвати
разноврсне стилове, теме и продукције.
Власник ауторских права филма који је прошао селекцију фестивала обавезује се да
ће без новчане накнаде дозволити приказивање филма на фестивалу, као и да ће допустити
коришћење материјала из свог филма за потребе промоције фестивала у медијима, и то:
не више од 10% трајања у случају кратких, тј. 3 минута у случају дугометражних филмова.
Власник ауторских права се слаже да „Графест“ задржи послате ДВД- јеве/фајлове
за своју архиву, које ће по потреби користити за некомерцијалне пројекције и у сврху
промоције фестивала.
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ПРИЈАВА

Оригинални наслов филма :
Земља:
Година произодње:
Трајање:
Кратак садржај филма (5-10 реченица / не више од 150 речи):

Редитељ/аутор:
Кратка биографија редитеља/аутора (не више од 80 речи):

Продуцентска кућа:
Продуцент:
Сценарио:
Камера:
Монтажа:
Остали сарадници/учесници од важности:

Контакт-особа и њена функција на филму:
Адреса:
Имејл:
Телефон:
Линк за преузимање (download) рада који се пријављује:

Напомена, коментар:

Особа која пријављује рад је власник права, или има сагласност власника да пријави ауторско дело.
Пријављивање филма подразумева прихватање пропозиција фестивала

Датум и место:........................................................................................
Име особе која подноси пријаву:........................................................
Потпис особе која подноси пријаву*:................................................

