4. – 8. maaliskuuta 2020
SÄÄNNÖT – KOTIMAINEN KILPAILU 2020
Kotimaisessa Kilpailussa on kaksi sarjaa:
→ sarja korkeintaan 30-minuuttisille animaatio-, dokumentti-, fiktiivisille tai kokeellisille elokuville
(korkeintaan 30-minuuttinen elokuva osallistuu automaattisesti myös Kansainvälisen Kilpailun valintaan)
→ sarja yli 30-minuuttisille animaatio-, dokumentti-, fiktiivisille tai kokeellisille elokuville
Fiktiivisten elokuvien pituus ei kuitenkaan saa ylittää 60 minuuttia

EDELLYTYKSET

KUINKA OSALLISTUT

▪ suomalainen ohjaaja TAI suomalainen tuottaja/osatuottaja
▪ valmistunut 1.12.2018 tai jälkeen
▪ valmis versio (työkopioista sovittava erikseen)
▪ elokuvaa voi tarjota vain kerran
▪ ei vaadita ensi-iltaa
▪ hyväksytyt esitysformaatit DCP tai Digital File (Apple ProRes
422 tai H.264)
▪ esityskopio oltava ymmärrettävissä sekä suomeksi että
englanniksi
▪ ilmoittaja vastaa elokuvan tekijänoikeuksista
▪ ilmoittamalla sitoudut antamaan elokuvan esitettäväksi, mikäli
se valitaan kilpailuun
▪ ei esityskorvausta, mikäli elokuva valitaan kilpailuun
▪ ilmoittautumismaksu Earlybird 31.8 asti 9 €/elokuva
▪ ilmoittautumismaksu Regular 31.10 asti 11 €/elokuva
▪ ilmoittautumismaksu Final 1.12 asti 13 €/elokuva

▪ deadline 1.12.2019
▪ ilmoittautuminen www.shortfilmdepot.com
▪ rekisteröidy sivulla (jos et ole tehnyt sitä aikaisemmin)
▪ täytä elokuvan ilmoittautumislomake
▪ lataa ainakin yksi still-kuva (300dpi)
▪ varmista esikatselutiedoston toimivuus
▪ valitse Tampere Film Festival – National Competition 2020
▪ suorita maksu
▪ lopullinen valinta julkaistaan 3.2.2020 osoitteessa
www.tamperefilmfestival.fi
▪ VAIN valittujen elokuvien ilmoittajat saavat henkilökohtaisen
viestin

TUOMARISTO JA PALKINNOT
Festivaali nimeää Kotimaisen Kilpailun tuomariston, jossa on kolme jäsentä. Kummassakin sarjassa jaetaan seuraavat palkinnot
elokuvien ohjaajille:
▪ pääpalkinto: 5000 € ja Suudelma-patsas
▪ erikoispalkinto 1500 €
▪ kunniamaininnat
▪ nuorisotuomariston palkinto (alle 30-minuuttisten sarja)
▪ yleisöpalkinto
Mikäli muut yhteisöt haluavat palkita Kotimaisen Kilpailun elokuvia edellä mainittujen palkintojen lisäksi, palkinnot voidaan myöntää
festivaalin suostumuksella.

MIKÄLI ELOKUVASI VALITAAN
▪ vain valittujen elokuvien ilmoittajat saavat henkilökohtaisen viestin
▪ hakemuksessa ilmoitettuja tietoja käytetään sellaisenaan painotuotteisiin ja nettisivuille
▪ esityskopioiden toimitus viimeistään 2 viikkoa ennen festivaalia
▪ esityskopio oltava ymmärrettävissä sekä suomeksi että englanniksi
▪ festivaali voi tekstittää elokuvan suomeksi tai englanniksi, mikäli valmis käännös toimitetaan viimeistään 2 viikkoa ennen festivaalin
alkua
▪ festivaalilla on oikeus tehdä ja käyttää ohjelmistoon valituista elokuvista korkeintaan 10% tai max. 3 minuuttia kestäviä trailereita
festivaalia käsitteleviin medioihin ja internetiin
▪ festivaalin hallussa olevat esityskopiot on vakuutettu
▪ tarvittaessa festivaali maksaa esityskopioiden palautuksen
▪ festivaali tarjoaa valitun elokuvan edustajalle (1 hlö) majoituksen kahdeksi yöksi Tampereella festivaalin aikana

TFF ONLINE FILM LIBRARY
Kaikki Kotimaiseen Kilpailuun lähetetyt elokuvat voivat osallistua festivaalin online Film Libraryyn ilman erillistä ilmoitusta. Online Film
Library on avoinna festivaalille akkreditoituneille alan ammattilaisille maaliskuun 2020 ajan.

MUUT
Festivaali päättää muista mahdollisista tapauksista, joita ei ole mainittu näissä säännöissä (FIAPF:n kansainvälisten sääntöjen
mukaisesti). Ilmoittautumislomakkeen lähettäminen tarkoittaa, että lähettäjä on lukenut ja hyväksynyt säännöt.
Jos sinulla on kysyttävää säännöistä, aikatauluista jne., ota yhteyttä elokuvat@tff.fi

Tampere Film Festival
Tullikamarin aukio 2, 33100 Tampere, Finland

Website | Facebook
Instagram | Twitter

