SM-FILMIFESTIVAALI 2015, JAOSSA HARRASTAJAOSKARIT
Filmi- ja Videokuvaajien Liitto ry pitää vuosittain harrastajaelokuvaajien elokuvakilpailun. Elokuvakilpailuun
voivat osallistua kaikki suomalaiset elokuvauksen harrastajat. Tänä vuonna järjestäjänä toimii Keuruun
Elokuvaajaseura ry
SM-filmifestivaali 2015
PAIKKA:
Kulttuuritalo Kimara Koulutie 1, (takapihan paikoitusalue) Keuruuntie 25 (uimahallin paikoitusalue), 42700
Keuruu
AIKA:
11.4.2015 klo 10.00.
ALUSTAVA OHJELMA:
10.00 SM 2015 Elokuvafestivaalin avaus
10.10 Filmiesityksiä
12.00 Ruokailutauko
13.00 Esitykset jatkuvat
Palkintojen jako elokuvaesitysten jälkeen klo 14.30
TEKNISET TIEDOT:
Elokuvan enimmäiskesto ei saa ylittää 25 minuuttia. Videokuvan esityskopion tulee olla itse käynnistyvä levy
(DVD /Blue-Ray) tai muistitikku. Kotelon päällä tulee olla selkeästi merkittynä elokuvan nimi, sarja, kesto
sekä esitys- ja tekijätiedot. FVL valmistaa parhaista elokuvista koostelevyn, jota jaetaan koulutuskäyttöön
liiton jäsenyhdistyksille. Elokuvan ei tarvitse olla uusi, kunhan se ei ole aiemmin osallistunut FVL:n
SM-kilpailuihin.
ILMOITTAUTUMINEN:
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään perjantaina 13.3.2015. Mukana tulee olla itse elokuva sekä
selkeästi täytetty ilmoittautumislomake. Lomake on ladattavissa FVL:n nettisivuilta
http://www.fvl.fi/jasenyhdistykset/keuruu
Postitus osoitteeseen:
Keuruun Elokuvaajaseura ry
Pj Kyösti Tolppanen, Kolhontie 297, 42700 Keuruu.
Puh: 040-842 5621
Lisätietoja: Kyösti Tolppanen, 040-842 5621
Sähköposti: kyostitolppanen@gmail.com
PALKINNOT:
Voittajat palkitaan kultaisilla, hopeisilla tai pronssisilla HarrastajaOskareilla. Erityisosaamiset palkitaan
erikoispalkinnoilla. SM-kisojen parhaiden elokuvien joukosta Filmi- ja videokuvaajien Liiton työvaliokunta
valitsee Suomen ehdokkaat kansainväliseen Unica -kilpailuun Pietariin ja muihin kansainvälisiin
elokuvakilpailuihin. Ehdolle tulleiden elokuvantekijöiden kanssa sovitaan menettelytavoista tarkemmin.
TULOSTEN JULKISTAMINEN:
SM-2015 tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan 11.4.2015 festivaaliesitysten jälkeen, klo 14.30 pidettävässä
palkintojen jakotilaisuudessa. Elokuvien tekijöiden toivotaan olevan läsnä tilaisuudessa.
Jokaisessa sarjassa palkitaan kolme parasta. Tuomaristolla on oikeus jakaa palkinnot myös toisin
harkitsemallaan tavalla.

KILPAILUN SÄÄNNÖT:
ALLEKIRJOITTANUT VAKUUTTAA:
- elokuva on FVL:n kilpailusääntöjen mukainen (elokuvaa ei ole tuottanut ammattimaisesti elokuvia
valmistava yhtiö).
- elokuvan valmistukseen ei ole maksua vastaan osallistunut ammattikäsikirjoittaja, ohjaaja, kuvaaja
tai leikkaaja.
- elokuvaa ei ole valmistettu ennakolta tehdyn kaupallisen sopimuksen mukaan, jonka perusteella
elokuvan tekijä saa korvausta esimerkiksi käytetystä materiaalista tai työstä.
- vastaavansa elokuvaansa sisältyvien tekijänoikeudellisesti suojatun musiikin tallentamisluvista
ja -korvauksista (mm. Teosto).
MAKSUT:
Ilmoittautumismaksun on oltava perillä 13.3.2015 mennessä Filmi- ja Videokuvaajien Liitto ry:n tilillä
Danske Bank FI39 8000 1470 2476 86, viesti: SM 2015 MAKSU sekä elokuvan tekijän nimi.
FVL:N JÄSENET:
1) Yleinen sarja 15 euroa/elokuva
2) Dokumenttisarja 15 euroa/elokuva
3) Nuorten sarja (25 v tai alle) 10 euroa/elokuva
4) Minuutti-cup 15 euroa/elokuva
5) Elokuvaoppilaiden sarja 10 euroa/elokuva
MUUT KUIN FVL:n JÄSENET:
30 euroa/elokuva (sisältyy myös vuoden FVL:n suorajäsenyys). Mikäli tekijällä on useampia elokuvia, maksu
seuraavista on sama kuin FVL:n jäsenillä.

