Nieuwe Filmers | One Week Filmproject 2019
Aanmeldingsformulier
Het One Week Filmproject vindt plaats van 9 t/m 13 augustus 2019. Maximaal tien teams maken aan
de hand van een opdracht binnen 5 dagen, een nieuwe korte films, vanaf het script tot aan de
eindmontage, in elk denkbaar genre, met begeleiding van coaches uit het filmvak.
Iedereen kan zich aanmelden als teamcaptain, van regisseur tot scenarioschrijver.
Een team wordt ingeschreven door een teamcaptain. De leeftijd van de teamcaptain en het
basisteam: regisseur, scenarist en producent is t/m 35 jaar. Aanmelden met motivatie,
beschikbaarheid, wanneer voorhanden voorbeelden van eerder werk én een filmidee/ half A4tje voor
de film die je gaat maken tijdens het One Week film project
De rest van het team kan met alle leeftijden aangevuld worden. [het NFteam bespreekt en bepaald
mogelijke uitzonderingen].
Het Nieuwe Filmers team maakt een selectie van de aanmeldingen. Het centrale hart van het One
Week Filmproject is Den Bosch, start en afsluiting, maar filmen mag overal in NL! Zie eerder beeld en
filmmateriaal van voorgaande edities www.nieuwefilmers.nl.
Om je als team aan te melden, vul je dit aanmeldingsformulier in en stuur het uiterlijk 7 juli 2019 naar
Nieuwe Filmers t.a.v. Marjoes Corsten via info@nieuwefilmers.nl, met als onderwerp ‘Aanmelding One
Week Filmproject 2019’. Het inschrijfgeld van 100 euro dient uiterlijk 8 juli in ons bezit te zijn. Het
filmidee/ half A4tje dient voor 15 juli ingestuurd te zijn. Voor eventuele vragen mail naar bovenstaand
mailadres.
Zoek je nog een team(genoot)? Dan kun je terecht op de One Week Filmproject Facebook group.
En tijdens de filmcafés 24/4, 29/5, 19/6, en 24/7 2019 in de Verkadefabriek in Den Bosch. Check
facebook.com/nieuwefilmers voor updates.

Specificaties en voorwaarden voor deelname
Door dit formulier te versturen, ga je akkoord met de voorwaarden van Nieuwe Filmers 2019. De
specificaties en voorwaarden voor deelname kun je lezen en downloaden op www.nieuwefilmers.nl.

Persoonlijke gegevens (Teamcaptain, contactpersoon van het team)
Naam (Voor- en achternaam)

Geboortedatum (DD-MM-JJJJ)

Adres (Straat, huisnummer en woonplaats)

Contactgegevens (Telefoonnummer en emailadres)
06
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Team Naam van het team
(bedenk een creatieve naam voor jouw team)

Jouw functie(s) in het team (Regisseur, scenarist, producent, cameraman)

Namen en functies van andere teamleden (functies vermelden indien bekend)

Motivatie Geef hieronder een korte motivatie voor je aanmelding.

Beschikbaarheid Het One Week Filmproject vindt plaats van 9 t/m 13 augustus, het Nieuwe
Filmers Festival met de prijsuitreiking is op zaterdag 7 september. De leden van het team dienen op
deze data beschikbaar te zijn. Geef het hieronder aan als een teamlid onverhoopt niet aanwezig kan
zijn op deze data.
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Inschrijven kan t/m 7 juli.
Elk team betaald bij de inschrijving 100 euro inschrijfgeld. Het bedrag dient op uiterlijk 8 juli in ons
bezit te zijn. Na betaling wordt je inschrijving verwerkt. De aangemelde teams krijgen uiterlijk 18 juli
2019 te horen of ze zijn geselecteerd voor het One Week Filmproject. Je ontvangt je inschrijfgeld
retour als je niet geselecteerd bent.
Overmaken op NL83 ABNA 0480884617 t.n.v. Stichting SOLOS o.v.v. Aanmelding Nieuwe Filmers
2019. Vanaf 1 augustus wordt er geen inschrijfgeld meer geretourneerd.

Eigen werk
Om een selectie te kunnen maken uit de aanmeldingen ziet Nieuwe Filmers graag wat werk van jou
en/of je teamleden. Je kunt minimaal één en maximaal vijf films insturen.
Staat je werk niet online? Dan kun je de bestanden toesturen via bijvoorbeeld WeTransfer naar
info@nieuwefilmers.nl. Vul de url van je downloadlink in de lijst hieronder. Zorg dat je duidelijk de
naam van je team en de titels van de films vermeldt bij het versturen van de bestanden. Deze films
worden enkel gebruikt als selectiemateriaal en worden niet gepubliceerd of verspreid.

Film 1
Titel van de film + jaartal (Wanneer is de film gemaakt?)

URL van de film (Link naar YouTube, Vimeo of andere website)

Functies (Wat waren de functies van jou en/of jouw teamgenoten bij deze film)

Film 2
Titel van de film + jaartal (Wanneer is de film gemaakt?)

URL van de film (Link naar YouTube, Vimeo of andere website)

Functies (Wat waren de functies van jou en/of jouw teamgenoten bij deze film)
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Film 3
Titel van de film + jaartal (Wanneer is de film gemaakt?)

URL van de film (Link naar YouTube, Vimeo of andere website)

Functies (Wat waren de functies van jou en/of jouw teamgenoten bij deze film)

Film 4
Titel van de film + jaartal (Wanneer is de film gemaakt?)

URL van de film (Link naar YouTube, Vimeo of andere website)

Functies (Wat waren de functies van jou en/of jouw teamgenoten bij deze film)

Film 5
Titel van de film + jaartal (Wanneer is de film gemaakt?)

URL van de film (Link naar YouTube, Vimeo of andere website)

Functies (Wat waren de functies van jou en/of jouw teamgenoten bij deze film)
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