ПРОПОЗИЦИИ
правила и услови на ФИЛМАЈ 2021 меѓународен фестивал на краток филм Куманово
Пријави за ФИЛМАЈ 2021 се прифаќаат за кратки филмови кои ги исполнуваат услови:
- игран и документарен филм, како и експериментален филм (анимирани филмови нема да се прифаќаат)
- траење: до 20 минути
- завршен после 01.01.2018 година
- потребно е да содржи титл на англиски јазик (во склоп на самото видео или како посебен фајл)
- пожелно е да содржи најавна/одјавна шпица со детали за продукција (прифатлив е исклучок доколку естетското и уметничко
претставување на филмот бара изоставување на овие детали)
- пожелно е да е има квалитетно аудио и видео погодни за кино-прикажување (исклучоци се прифатливи за филмови кои согласно
намерата и визијата на филмските творци имаат разни тонски и сликовни конечни дела)
- прифатливи се филмови кои имаат претходно учествувано и на други фестивали
Учество на ФИЛМАЈ 2021 е со пријавување преку платформа FilmFreeway на адреса: https://filmfreeway.com/FILMAY .
Филмовите може да се пријават на конкурсот во 2 групи.
Прва група се филмови во меѓународна конкуренција.
Учество во меѓународна конкуренција е со уплаќање на котизација во износ од 10 EUR.
Пријавените филмови во меѓународна конкуренција ќе се земаат предвид за 3 награди:
- награда `Лазар Ѓорѓевиќ` за најдобра режија
- награда `Радислав Ристевски`за најдобра кинематографија/фотографија)
- награда `Козјак` за најдобро сценарио
Втора група се филмови во македонска (домашна) конкуренција.
Оваа група постои со намера да се поттикнување и инспирирање продукција на македонски кратки филмови.
Учество за филмови во македонска (домашна) конкуренција е бесплатно (ослободено од плаќање).
Пријавените филмови во македонска (домашна) конкуренција ќе се земаат предвид за:
- награда за најдобар домашен (македонски) краток филм
Забелешка: Македонски филмови кои сакаат да конкурираат за наградите за најдобра режија, кинематографија/фотографија и
сценарио може да се пријават во меѓународна конкуренција со уплаќање на котизација од 10 ЕUR.
Еден апликант може да се пријави со по најмногу 2 (два) филма во 2 групи (меѓународна и домашна).
Конкурс за учество ќе биде отворен од 14.12.2020 до 15.03.2021.
Објавување на резултати ќе биде на 03.05.2021.
ФИЛМАЈ 2021 е планирано се одржи во втора половина од месец мај 2021 година.
Пријавувачот на филмот е согласен да го отстапи филмот за бесплатно прикажување (без финансиски надомест) ако филмот
биде одбран во проекциската програма на ФИЛМАЈ 2021 (како награден или како селектиран филм).
Пријавувањето на филмот на конкурсот подразбира давање дозвола за користење на елементи од филмот (постер, фотографија,
краток клип со траење 3-5 секунди,...) во материјали наменети за промовирање на фестивалот ФИЛМАЈ 2021 во период кој
претходи на фестивалот, за време на фестивалот и после завршување на фестивалот.
Пријавувачот на филмот е потребно да ги има обезбедено сите авторски права за пријавениот филм, како и за елементи
содржани за истиот (музика, литературно дело, интелектуална сопственост и слично).
По потврдено селектирање, одбраните филмови мора да се пратат дигитално до организаторот на ФИЛМАЈ 2021, за навремено
подготвување на материјали за проекција.
Одбраните филмови ќе бидат задолжително проектирани барем еднаш во тек на оригиналното одржување на фестивалот.
Евентуални додатни проекции ќе бидат дополнително договарани.
За сите филмови кои ќе бидат селектирани за прикажување, организаторот на ФИЛМАЈ 2021 (ФКК Козјак – Куманово) ќе подготви
македонски превод/титл врз основа на титл-фајл на англиски добиен од страна на учесниците.
Организаторот на ФИЛМАЈ 2021 има право во фестивалската програма да вклучи и филмови надвор од учесниците кои ќе се
пријават преку FilmFreeway.
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