EESTI VABARIIGI 55.MITTEKOMMERTSLIKE FILMIDE FESTIVALI
JUHEND
Eesti Vabariigi 55.mittekommertslike filmide festivalil võivad osaleda kõik Eestis tegutsevad
filmitegijate ühendused ning omaette tegutsevad autorid mittekommertslike videofilmidega ja 8mm ning 16-mm filmide videokoopiatega, mida pole näidatud eelnevatel Eesti Vabariigi
mittekommertslike filmide festivalidel. Filmi pikkus võib olla kuni 25 min.
Filmide hindamine toimub kolmes eri grupis:
A-grupp - kuni 20-a. vanuste autorite filmid
B-grupp - filmiüliõpilaste filmid
C-grupp - kõigi ülejäänud autorite filmid
Osalemiseks festivalil saadavad kõik soovijad filmid ja filmikaardid 9.märtsiks aadressil
Faehlmanni t. 32/1-2, Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liit . Filmid ja filmikaardid võib
tuua ise kohale 9.märtsil 2020.a. kella 12.00 – 14.00 aadressil: Tallinn, Sakala 14, Tallinna
Kultuuriseltside Teabekeskus (I korrus, sissepääs hoovi poolt, otseuks, tel.6605003).
Filmide failid saadetakse interneti vahendusel samuti 9.märtsiks.
Festivali zürii otsusega pääsevad paremad filmid festivali lõppvooru, mis toimub laupäeval,
25. aprillil 2020.a. kell 11.00-16.00 kinos Artis (Solarise keskus, Estonia pst.9). Samas toimub ka
festivali lõpetamine ja võitjate autasustamine.
Festivali 3 peaauhinda : parim täiskasvanud autori film (130 EUR), parim filmiüliõpilase film
(130 EUR) ja parim kuni 20-aastase autori film (130 EUR).
Züriil on õigus vastavad summad ümber jaotada.
Festivali eriauhinnad
Parim debüüt (eraldi kuni 20-a. autorite,ja täiskasvanud autorite grupis)
Parim kuni 15-a. autori film
Parim 60 sekundi pikkune (koos tiitritega) film
Parim animafilm
Parim mängufilm
Parim eksperimentaalfilm
Parim operaatoritöö
Parim muusikaklipp
Parim turismifilm
Parim eesti kultuuripärandit kajastav film
Parim tänapäeva Eesti elu kajastav film
Parim booktrailer – kuni 2 minuti pikkune trükis ilmunud raamatu reklaam
Züriil on õigus vastavatasemeliste filmide puudumisel välja anda teiste nimetustega eriauhindu.
Parim tõsielufilm (Max Reikteri /1912-1993/ poolt 1990.a. välja pandud rändauhind)
Parim portreefilm (Kultuuriministeeriumi poolt 1980.a. välja pandud rändauhind)
Hans Vaisma poolt 2001.a. välja pandud rändauhind “Krõõt”
Kõik festivalil osalenud filmid saavad diplomi osavõtu kohta festivalist.
Kõigil on võimalus välja panna eri- ja rändauhindu, millest tuleb Eesti Mittekommertslike Filmide
Autorite Liitu (efl.planet.ee, tel. 55924240; jaak.jarvine@mail.ee, 10125 F.R.Faehlmanni 32/1-2
Tallinn).teatada kuni 9.märtsini 2020.a.

Eesti Vabariigi 55.mittekommertslike filmide festivali
FILMIKAART
Filmi nimetus..........................................................................................
Filmi loomise aasta: ................................................................................
Filmi žanr...........................................Filmi pikkus..................................
Füüsilisel kandjal olevad filmide formaadid: MPEG2; MPEG4
Disketid : DVD, data-DVD
USB-stick /mälupulk/.
Filme saab saata failidena interneti vahendusel (Google Drive, Onedrive etc) aadressil:
jaak.jarvine@mail.ee . Formaadid: MPEG2; MPEG4.
Failid peavad säilima 30. aprillini 2020.a.
Autor(id)...................................................................................................
Autori(te) aadress(id)................................................................................
A-gruppkuni 20 a. autorid.............
filmide autori(te) sünniajad...................................................
kuni 15 a. autorid.............
filmide autori(te) sünniajad...................................................
B-grupp – filmiüliõpilased …....................................................................
C-grupp.- täiskasvanud autorid …..............................................................
Debüüt Eesti Vabariigi mittekommertslike filmide festivalil ........jah......ei
Telefon: ................... E-mail: ........................... ... ....
Stuudio.(olemasolu korral).....................................................................................................
Märkus: Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liidu liikmete poolt valmistatud
mittekommertslikes filmides kasutatud taustmuusika osas kehtib EMFAL -i ja autoriõigustega
kaasnevaid õigusi esindavate organisatsioonide vahel sõlmitud raamleping ja need filmid eraldi
litsenseerimisele ei kuulu.

