Hallands uttagning till Novemberfestivalen 2013
PLAY i Figarosalen (Halmstad Teater) i Halmstad 14 september
Novemberfestivalen i Trollhättan 22-23 november

ANMÄLAN
Deadline: Filmfil och anmälningsformulär för PLAY/Novemberfestivalen senast 31 augusti 2013. Efter det tas
inga filmer emot! Observera att alla uppgifter om filmen och regissören/erna måste vara ifyllda för att vi skall
registrera filmen som anmäld.
Novemberfestivalens regler för deltagande och anmälan samt tekniska specifikationer för filinlämning finns på
novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGLER eller på www.halmstad.se/nolltrefem . Läs dem noggrant!
För att kunna tävla om funktionspriserna under Novemberfestivalen (manus, foto, klipp, ljud, originalmusik,
skådespelare) måste det framgå i anmälan att den utförande personen var under 27 år då filmen producerades.
Behandling av personuppgifter: Uppgiftslämnaren informeras härmed, i enlighet med PUL (personuppgiftslagen), om
att lämnade uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggningen av anmälan.
Det är INTE tillåtet att anmäla en film till mer än en (1) regional uttagning till Novemberfestivalen. Har denna film
anmälts till någon annan regional uttagning till Novemberfestivalen i år eller tidigare år?
Ja ☐
Nej ☐
Eventuell kommentar: _______________________________________________________________________
Filmen tävlar i klassen (Fylls i av regionuttagningen):

LV 0-18 år ☐

MV 16-19 år ☐

TV 20-26 år ☐

Filmens titel_______________________________________________________________________________
Färdigställandedatum (ÅÅÅÅMMDD)____________________________________________________________
Obs! Om du inte vet exakt datum, ange ett ungefärligt!

Filmens längd: _______ minuter och __________ sekunder, inkl. för och eftertexter.
Färg ☐

Svartvit ☐

Annat ☐ ____________________________________________________

16:9 ☐

4:3 ☐

Annat ☐ ___________________________________________________

Ljud ☐

Ljudlös ☐

Ingen dialog ☐

Annat ☐ ____________________________________

Finns en ordlös eller engelskspråkig/engelsktextad version av filmen?

Ja ☐

Nej ☐

Obs! Har filmen flera regissörer skall alla namnges i en bilaga! Allas personnummer skall vara med!
Regissörens namn___________________________________________________________________________
Personnummer__________________________________
Adress _______________________________________ Postadress __________________________________
Telefonnummer ______________________ E-post_________________________________________________
Kön
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Ev. skola/videoverkstad/produktionsbolag etc. __________________________________________________
Adress _______________________________________ Postadress __________________________________
Telefonnummer ______________________ E-post_________________________________________________

Ja

Nej

Manus __________________________________________________________

Under 27 år?

☐

☐

Foto ____________________________________________________________

Under 27 år?

☐

☐

Klipp ____________________________________________________________

Under 27 år?

☐

☐

Ljud ____________________________________________________________

Under 27 år?

☐

☐

Under 27 år?

☐

☐

Skådespelare

Ja

Nej

________________________________ I rollen som ___________________________ Under 27 år?

☐

☐

________________________________ I rollen som ___________________________ Under 27 år?

☐

☐

________________________________ I rollen som ___________________________ Under 27 år?

☐

☐

________________________________ I rollen som ___________________________ Under 27 år?

☐

☐

________________________________ I rollen som ___________________________ Under 27 år?

☐

☐

Om filmen endast innehåller specialskriven musik uppge:
Kompositör orig. musik _____________________________________________

Kort beskrivning av filmen som kan användas i programbladet. Bifoga även ett foto från filmen och ett foto av
regissören/regissörerna, för eventuell publicering i program på nätet.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Tillåter du...
· att filmen i sin helhet eller utdrag ut den visas i TV eller dylikt i samband med marknadsföring
av PLAY och/eller Novemberfestivalen?
· att PLAY och/eller Novemberfestivalen lämnar ut adress, e-postadress och telefonnummer till
utomstående, till exempel andra festivaler?
· att PLAY och/eller Novemberfestivalen lägger ut din film på internet?
· att filmen i sin helhet eller utdrag ur den distribueras på en DVD i samband med
marknadsföring av PLAY och/eller Novemberfestivalen?
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Ja

Nej

☐

☐

☐
☐

☐
☐

☐

☐

Härmed anmäler jag filmen till PLAY/Novemberfestivalen 2013. Jag försäkrar att alla uppgifter jag lämnat är
korrekta samt att jag innehar rättigheterna till eller har fått tillstånd att använda alla ljud, all musik, alla bilder
och alla filmklipp i filmen och kan visa hur detta säkerställs vid efterfrågan. Jag har tagit del av
Novemberfestivalens samtliga regler på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGLER och är
medveten om att regelbrott leder till diskvalificering.

Ort_____________________________________Datum_______________________________________________
Underskrift____________________________________________________________________________________
Namnförtydligande_____________________________________________________________________________
Min medverkan i filmen är_______________________________________________________________________
Telefonnr____________________________________________________________________________________

Skicka filmen och anmälan till:
PLAY I Josiane Saade I Kulturförvaltningen Box 316 I 301 08 Halmstads kommun
Kontakt
Telefon: 0705-63 28 18 I josiane.saade@halmstad.se

www.halmstad.se/nolltrefem
www.facebook.com/nolltrefem
www.novemberfestivalen.se

