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       R E G L E M E N T   

Nationale Competitie  
(behalve studentenfi lms) 

 
19E BRUSSELS SHORT FILM FESTIVAL 

Van 28 april tot 08 mei 2016 
 
 
 

1. DOELSTELLINGEN 
 
Het Kortfilmfestival van Brussel heeft als uitdrukkelijk doel mee te werken aan de culturele en economische 
ontwikkeling alsook de verspreiding van de Belgische film. Het festival vormt een jaarlijks trefpunt voor 
professionals en schept een band tussen filmmakers en filmliefhebbers. Het Kortfilmfestival is meer dan ooit 
een ontdekker van nieuw Belgisch en buitenlands talent.  
 
Er zijn 3 competities:  
• Nationale Competite 
• Internationale Competitie 
• Student Films Competitie “Next Generation” 

 
2. ORGANISATIE, DATA EN LOCATIES 

 
Het Brussels Short Film Festival wordt georganiseerd door de VZW Un Soir…Un Grain. Dit jaar loopt het 
van 28 april tot en met 08 mei 2016. 

 
3. DEELNEMINGSVOORWAARDEN 
 
Elke deelnemende film moet aan volgende voorwaarden voldoen:  
• de belangrijkste productiebedrijf van de film moeten Belg zijn; 
• niet langer zijn dan 30 minuten, alle genres geaccepteerd; 
• niet publiek vertoond zijn vóór 1 november 2014; 
• beschikbaar zijn in DCP of in mp4. codec H264 - 10 Mb - 1920 x 1080; 
• De film kan niet worden vertoond in Brussel een maa nd voor het festival. 
 
!! Studentenfilms moeten worden voorgelegd aan de S tudent Films Competitie “Next Generation”   

 
4. INSCHRIJVING EN SELECTIE : VOOR 1 MAART 2016 
 
Online inschrijving op www.reelport.com  
 
• inschrijvingsformulier in te vullen 
• de film uploaden on Reelport 
• een foto van de film en een van de regisseur inzenden. 
 
 
Inschrijving wordt bevestigd na ontvangst van deze documenten. 
 
Dank je wel geen dvd's naar het festival te sturen.  Het zal niet worden beschouwd. 
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5. PRIJSUITREIKING 
 
• Nationale Grote Prijs: €15000 
• Prijs van de Federatie Wallonië-Brussel: €2500 
• Beste Actrice: €500 
• Beste Acteur: €500 
• Publieksprijs : €1000 
• + aankoop van de uitzendrechten voor televisiezenders.  
 
De beslissingen van de jury zijn onherroepelijk. De prijs is uitsluitend bestemd voor de persoon die in de 
bewuste categorie als winnaar wordt uitgeroepen. 
 
De winnaars kunnen worden geprojecteerd tijdens de voorstellingen in decentralisatie (maximum 3 keer) en, 
tijdens de volgende festival, tijdens een gratis voorstelling onder de feesttent. 
 
6. KORTFILMMARKT 
 
Een kortfilmmarkt wordt georganiseerd tijdens het Festival. Alle ingezonden films kunnen bekeken worden 
door de aanwezige film professionals. 

 
7. SELECTIE 
 
Een selectiecommissie kiest de films voor de competitie. Deze commissie wordt door de organisatoren 
benoemd. Enkel de films geselecteerde door de commissie worden vertoond tijdens het Festival. De 
geselecteerde films worden op de website www.bsff.be aangekondigd in het begin van april 2016.  
 
8. TELEVISIE EN INTERNET 
 

Geselecteerde films stemmen toe een uittreksel van de film op televisie en Internet te vertonen, ten behoeve 
van de promotie van het Festival.  
 
9. VERZENDING & TERUGZENDING VAN FILMS EN TAPES ING EVAL SELECTIE 
 
Alle verzendingskosten van de films zijn ten laste van de deelnemer. De copies van de geselecteerde films 
moeten ten laatste op 4 april 2016 ingediend worden aan het adres dat aan de deelnemer zal 
gecommuniceerd worden. De films zullen gedurende de maand mei 2016 teruggezonden worden. 

 
10. VOORSTELLINGEN EN VERZEKERINGEN 
 
De films zullen verzekerd worden door de organisatoren gedurende de periode van het Festival. In  
geval van verlies of beschadiging gedurende die periode is de verantwoordelijkheid van het Festival alleen 
verbonden met de vervangingswaarde van de kopie. Klachten betreffende de staat van de films zullen 
alleen aanvaard worden binnen 30 dagen na het einde van het Festival.  
 
11. UITNODINGING 
 
De regisseurs van de geselecteerde films zullen een accreditatie krijgen. Deze uitnodiging is strikt 
persoonlijk. 
 
12. GESCHIL 
 
De organisatiecommissie is de enige onderhandelaar in geval van geschil en wijst alle verantwoordelijkheid 
af in geval van annulatie van dit evenement. De deelname aan het Festival is volledig gratis en houdt in dat 
er van dit reglement kennis werd genomen en dat het volledig werd aanvaard. In geval van betwisting van 
het reglement, is enkel de Belgische wetgeving gezaghebbend. 


