Dalarnas filmfestival och uttagning till Novemberfestivalen 2019
Dalarnasfilmfstival, Mediehuset, kaserngården 15, Falun, 26 September
ANMÄLAN

Deadline: Filmfil och anmälningsformulär skall vara Film i Dalarna tillhanda senast 17 september 2019.
Observera att alla uppgifter om filmen och regissören/erna måste vara ifyllda för att vi skall registrera filmen
som anmäld.
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):

MV 16-19 år

TV 20-26 år

VK 27- 100 år

Filmens titel:
Färdigställandedatum (ÅÅMMDD)

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 födelsedatum skall vara med!
Regissör:
Födelsedatum (ÅÅMMDD):				
Ålder vid färdigställande:
Adress:
Telefonnummer: 				
E-post:		
Ev. skola/videoverkstad/produktionsbolag:
Adress: 		
Telefonnummer: 				
E-post:
Manus 										
Foto 											
Klipp 											
Ljud											
Om filmen endast innehåller specialskriven musik uppge kompositör: 		
Skådespelare
											
						
I rollen som 				
						
I rollen som 				
						
I rollen som 		
		
						
I rollen som 				
						
I rollen som 				

Under 27 år?
Under 27 år?
Under 27 år?
Under 27 år?

Ja

Nej

Ja

Nej

Under 27 år?
Under 27 år?
Under 27 år?
Under 27 år?
Under 27 år?
Under 27 år?

Dalarnas filmfestival och uttagning till Novemberfestivalen 2019
Kort och tydlig beskrivning av filmen som kan användas i programbladet lämnas nedan eller i bilaga.
Bifoga även ett foto från filmen och ett foto av regissören/regissörerna, för eventuell publicering i
program/på nätet.

Ja

Nej

° Att filmen i sin helhet eller utdrag ur den visas i TV eller dylikt i samband med marknadsföring av Film i Dalarnas uttagning och/eller Novemberfestivalen? 				

° Att Film i Dalarnas uttagning och/eller Novemberfestivalen lämnar ut adress, e-postadress
och telefon nummer till utomstående, till exempel andra festivaler som letar film? 		

° Att Film i Dalarnas uttagning och/eller Novemberfestivalen lägger ut din film på internet?
Observera!
· Novemberfestivalens regler för deltagande och anmälan samt tekniska specifikationer för filinlämning finns
på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN – REGLER. 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.
Härmed anmäler jag min film till att tävla i Film i Dalarnas uttagning till Novemberfestivalen 2018 och
försäkrar att:
• Alla uppgifter jag lämnat är korrekta och fullständiga.
• Jag har tagit del av Novemberfestivalens samtliga regler på novemberfestivalen.se under TÄVLINGEN –
REGLER och är medveten om att regelbrott leder till diskvalificering.
• Jag har säkerställt att jag har rätt att använda samtlig musik, alla bilder och alla filmklipp i den här anmälda filmen och kan visa hur detta säkerställts vid efterfrågan.

Ort						

Datum

Underskrift
Nu är din anmälan klar. Skicka den per post eller per mejl till oss. Om du väljer att mejla din ansökan glöm
då inte att spara anmälan i ditt namn samt filmens namn. Ex: Tobias Ingels_Röj i skogen.
Mejl och postadress hittar du nedan.

Dalarnas Filmfestival / Film i Dalarna / Falugatan 2/ 791 71 Falun
/ tobias.ingels@filmidalarna.se /

