NIEUWE FILMERS | One Week Filmproject 2018
Deelname specificaties en voorwaarden
Het doel van Nieuwe Filmers is beginnende filmmakers [16-30 jr.] een platform
en netwerk te bieden en filmproducties van jonge filmmakers onder de aandacht
te brengen. Bij het One Week Filmproject horen spelregels, die hieronder
vernoemd staan. Lees deze zorgvuldig door. Wanneer er vragen zijn, neem
contact op met Marjoes Corsten via info@nieuwefilmers.nl Indien er wijzigingen
zijn zullen die tijdig gecommuniceerd worden.
Updates over het programma volg je op onze Facebook en website.
WAT BIEDT NIEUWE FILMERS l One Week Filmproject 2018
Tijdens het One Week Filmproject (13 t/m 17 augustus) in en vanuit de
Verkadefabriek in Den Bosch biedt Nieuwe Filmers het Volgende:
* In het voortraject organiseert Nieuwe Filmers 4 filmcafés met informatie,
sprekers, filmvertoningen, inspiratie door filmprofessionals en
netwerkmogelijkheden. Deze vinden plaats op 18 april, 16 mei, 13 juni en 11 juli.
Hier kun je ook heen gaan om potentiële teamgenoten te ontmoeten;
* Gedurende het One Week Filmproject van 13 t/m 17 augustus staat er de hele
week een vakbekwame coach (professional uit het filmvak) tot je beschikking;
* Gedurende die week (indien er animo voor is); Kan in overleg, het pand
Hinthamereinde 59 te Den Bosch gebruikt worden.
* De kick-off is op maandagochtend 13 augustus om 10:00u in de Verkadefabriek
met bekendmaking van de opdracht.
* Daarna gaan de teams aan de slag met hun script. Vakcoach script en al over
coach zijn te contacten en komen na de lunch langs de teams.
v.a. 12:30u staat er een lunchbuffet in de clubzaal klaar voor deelnemers en
coaches en het NFteam;
* maandagmiddag 13 augustus rond 16:00u zijn de Speeddates met
vakprofessionals: scriptschrijven, camera, acteren, geluidstechniek en
filmproductie, voor advies en feedback op de filmideeën van de teams voor die
week; De teams moeten langs elke coach [vlgs schema] daarna kunnen alle
teams aan de slag.
* het NFteam met algemeen coach komt di/woe langs [tijd in overleg] op de
locaties voor foto’s, filmpje en tips.
* Op vrijdag 17 augustus in de Verkadefabriek is om 17.00u de deadline, na het
inleveren van de films, is er een besloten borrel met maaltijd en vertoning
van making of foto’s / video’s voor de teams en de coaches;
* Jij, je team en je film gaan mee in de promotie- en mediastroom rondom
Nieuwe Filmers;
*Op 8 september vindt er een feestelijke, professionele presentatie plaats
[première van gemaakte films OWFproject & interviews met de makers, uitreiking
van de prijzen en de award] tijdens het Nieuwe Filmers Festival in de
Verkadefabriek;
* Deelnemers en hun teams ontvangen een beperkt aantal vrijkaarten voor het
Nieuwe Filmers Festival;
* Er is de mogelijkheid tot het winnen van de award Het Paradepaardje en de
daaraan verbonden prijs, en diverse prijzen (zie het kopje Jurering verderop).
Deze worden door de jury uitgereikt tijdens het Nieuwe Filmers Festival;

* In het natraject is er een besloten masterclass waarbij dieper op de gemaakte
films wordt ingegaan door de jury. het Nieuwe Filmersteam zoekt [samen met
jou] andere plekken en festivals om je film te vertonen.
DEELNAME
LET OP aanpassing voorwaarden in cursief en in rood na verlenging
inschrijvingsduur. Aanpassingen zijn bedoeld voor deelnemers die zich
ingeschreven hebben in de periode 27 juli t/m 1 aug. 2018
1. Deelname is vrij voor zowel amateurs als professionals. Een team wordt
ingeschreven door een teamcaptain; de leeftijdsgrens van de teamcaptain is
t/m 30 jaar. Evenals het basisteam; Regie, Scenario en Productie. [Het
NFteam bespreekt en bepaalt mogelijke uitzonderingen]
2. Een regisseur mag met hetzelfde basisteam [regisseur/productie, /scenario
schrijver] achtereenvolgende jaren meedoen met het One Week Filmproject
3. Aanmeldingen voor deelname aan Nieuwe Filmers 2018 dienen middels het
ingevulde deelnameformulier uiterlijk op 26 juli 2018 binnen te zijn bij Nieuwe
Filmers. Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.nieuwefilmers.nl en kan
worden verstuurd naar info@nieuwefilmers.nl met als onderwerp ‘Aanmelding
One Week Filmproject 2018’.
3a. Aanmeldingen voor deelname aan Nieuwe Filmers 2018 dienen middels het
ingevulde deelnameformulier uiterlijk op 1 augustus 2018 binnen te zijn bij
Nieuwe Filmers. Het aanmeldingsformulier is te vinden op www.nieuwefilmers.nl
en kan worden verstuurd naar info@nieuwefilmers.nl met als onderwerp
‘Aanmelding One Week Filmproject 2018’
4. Bij aanmelding dienen de naam van de regisseur, scenarioschrijver en
cameraman bekend te zijn, zodat je deelname zeker door kan gaan. Je kunt je
team daarna nog aanvullen. Indien bekend graag namen van de crew en
omschrijvingen van functie binnen het filmteam doorgeven.
5. Een deelnemer mag voor aanmelding meerdere films [van de regisseur van het
team] voor de selectieprocedure insturen. Dit kan door te verwijzen naar online
video’s op YouTube of Vimeo of door video’s te sturen via bijvoorbeeld
WeTransfer of MyAirBridge.
6. Er kunnen in 2018 max 10 teams meedoen aan het OWFproject van Nieuwe
Filmers. De organisatie van Nieuwe Filmers maakt een selectie uit de
aanmeldingen, gebaseerd op de ingezonden informatie en films. Over deze
uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
7. De aangemelde teams krijgen uiterlijk 1 augustus te horen of ze zijn
geselecteerd voor het One Week Filmproject van Nieuwe Filmers 2018.
7a. De aangemelde teams krijgen uiterlijk 2 augustus te horen of ze zijn
geselecteerd voor het One Week Filmproject van Nieuwe Filmers 2018.
8. De deelnemende teams betalen [na geselecteerd te zijn] voor het One Week
Film project per team 60 euro inschrijfgeld. Na betaling wordt je inschrijving
verwerkt. Het bedrag dient te zijn overgemaakt vóór 2 augustus [voor 6
augustus 2018] op NL83 ABNA 0480884617 t.n.v. Stichting SOLOS o.v.v.
Aanmelding Nieuwe Filmers 2018
9. Vanaf 6 augustus 2018 wordt er geen inschrijfgeld meer geretourneerd aan
teams die zich onverhoopt terugtrekken.

FILMEN - One Week Filmproject 13 t/m 17 augustus 2018
1] Alle teams dienen maandag 13 augustus om 10:00u. aanwezig te zijn voor de
kick-off met en bekendmaking van de opdracht. Start scenarioschrijven in de
Verkadefabriek. Locatie: Verkadefabriek Den Bosch. Clubzaal.
2] Vervolgens maandag 13 augustus. Basisfilmteam aanwezig. In de middag.
Speeddates met vakprofessionals: scriptschrijven, camera, acteren,
geluidstechniek en filmproductie, voor advies en feedback op de filmideeën van
de teams voor die week; Coaching & advies: regisseur en scenarioschrijver
aanwezig. Locatie: Verkadefabriek Den Bosch. Clubzaal.
3. Al het beeldmateriaal voor de films van Nieuwe Filmers One week filmproject
2018 dient te worden gefilmd in de week 13 t/m 17 augustus er mag geen
gebruik worden gemaakt van stock footage of eerder geschoten beelden.
4. De deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor materialen, apparatuur &
verzekering apparatuur en budget voor de producties.
5. Het centrale hart van het One Week Filmproject is Den Bosch, maar
deelnemers mogen de films opnemen op plekken en in steden die geheel zelf
gekozen zijn.
6. Films dienen ingeleverd te worden op vrijdag 17 augustus klokslag 17.00u.
Locatie: Verkadefabriek Den Bosch, clubzaal.
Films die te laat ingeleverd worden, worden wel vertoond, maar dingen niet mee
naar de Award het Paradepaardje 2018, welke uitgereikt wordt door de voorzitter
van de jury tijdens het NF Festival 8 september in de Verkadefabriek.
De films moeten binnen deze week worden gemaakt, er kunnen daarom na het
verstrijken van de deadline geen aanpassingen meer gedaan worden, behalve
door de organisatie toegestane correcties.
7. De gemaakte films duren minimaal 4 minuten en maximaal 10 minuten,
inclusief aftiteling.
*Tijdens de kick-off op 13 augustus ontvangen alle teams tegelijkertijd de
opdracht dat als uitgangspunt dient voor alle te maken films van het One Week
Filmproject.
*Technische specificaties waarin de film moet worden aangeleverd, worden
verstrekt.
*Muziek: gebruikte muziek moet rechtenvrij zijn of speciaal voor de film
gecomponeerd. Bij gebruik van muziek van een band, is toestemming op papier
benodigd.
*Overzicht van credits en logovermelding wordt door de Nieuwe Filmers
organisatie aangeleverd.
*Door de teams worden na afloop 3 representatieve stills aangeleverd, op
info@nieuwefilmers.nl. En een productiesheet met daarop de belangrijkste
credits, gegevens en een tagline. Graag ontvangen we ook de teaser en een
poster.
8. De op tijd ingeleverde films worden door een vakjury bekeken en gejureerd.
9. Alle gemaakte films zullen, ten overstaan van publiek en jury, worden
vertoond op de festivalavond van Nieuwe Filmers in de Verkadefabriek in
’s-Hertogenbosch 8 september.
JURERING
1. De jury zal worden aangesteld door de organisatie van Nieuwe Filmers 2018 en
bekend gemaakt via Facebook en website. De jury zal bestaan uit ilona van

Heekeren, de Verkadefabriek en tenminste 2 personen uit het filmvak gebied
welke verschillende aspecten of disciplines van filmproductie representeren.
2. De jury komt in augustus/ september bijeen en bepaalt de winnende film de
awardwinnaar [beste film].
Daarnaast worden prijzen uitgereikt voor Beste regie, Beste scenario, Best Acting
m/v, Beste Sounddesign, Beste Camera DOP (director of photography), Beste
Editing, Beste Production Design.
3. Tijdens het Nieuwe Filmers Festival in de Verkadefabriek in Den Bosch op
zaterdag 8 september wordt de winnaar van de talent award Het Paradepaardje
bekend gemaakt door de juryvoorzitter met het voorlezen van het juryrapport.
Ook worden de overige prijs-winnaars en de publieksprijs bekend gemaakt.
OVERIGE VOORWAARDEN
1. De makers behouden te allen tijde het geestelijk eigendom van de film. Nieuwe
Filmers verkrijgt echter de gebruiksrechten en mag vrij gebruik maken van de
films voor vertoning en publicaties, i.h.k.v. Nieuwe Filmers en SOLOS.
2. Indien werk strijdig is met deze voorwaarden, eventuele wetgeving betreffende
copyright of publicatierecht of gewoonten, dan kan deze - zelfs als ze tot winnaar
is gekozen - gediskwalificeerd worden. Bovendien stelt de organisatie van Nieuwe
Filmers zich niet verantwoordelijk voor enige claims of schade die voortvloeien uit
overtreding van deze regels.
3. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet beschikbaar gesteld aan
derden.
4. Bij deelname van Nieuwe Filmers 2018 verklaart de deelnemer zich
automatisch akkoord met de voorwaarden.
5. Organisatieleden van Nieuwe Filmers zijn uitgesloten van deelname.
6. Over de juryuitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
7. Tussentijdse veranderingen in wedstrijdvoorwaarden worden altijd eerst
gecommuniceerd.
Nieuwe Filmers team, april 2018

