FILMIKONKURSS „MINU TÕDE JA ÕIGUS“ STATUUT
1. Filmikonkursi korraldaja on A.H. Tammsaare Muuseum Vargamäel koostöös Kinobuss MTÜ ja Eesti
Emakeeleõpetajate Seltsiga.
2. Filmikonkursi ülesandeks on luua lühifilm “Tõde ja õiguse” I osa ainetel. Lubatud on kõik žanrid (anima-,
dokumentaal-, mängu-, ajaloofilm, komöödia, draama, põnevik jt. http://www.efis.ee/et/abi/terminid-jamoisted/filmizanrid).
3. Filmikonkursi eesmärgiks on väärtustada vaba ja isikupärast eneseväljendust ning toetada žanri viljelemist.
4. Filmikonkursil lähevad arvesse tööd, mille lähtekohaks on „Tõe ja õiguse“ I osa.
5. Konkursi žürii hindab tammsaarelikkust, idee originaalsust ning oskust siduda kunstiliseks tervikukus erinevad
valdkonnad, elukogemuse ning digitehnoloogia.
6. Võistluse žürii koosneb erinevatest filmindusega seotud ning A.H Tammsaare kirjanduspärandit
uurivatest inimestest.
7. Filmikonkurss algab 30. oktoobril 2016 ning lõpeb 15. mail 2017.
8. Filmikonkurss koosneb vahekonkursist (millest ei pea osa võtma) ning lõppkonkursist.
9. Konkursi ajakava:
1) 30. oktoober konkursi avalik välja kuulutamine
5. jaanuar vahekonkurss - sünopsise tähtaeg, millest 5. detsembril kuulutatakse välja 10 parimat ideed, kes
saavad osaleda muuseumi poolt läbi viidud koolitusel:
 29. jaanuar KOOLITUS „Ideest stsenaariumini“
 26. veebruar KOOLITUS „Rezii, kaamera, valgus“
 26. märts KOOLITUS „Montaaži kiirkursus“
2) 15. mai filmiklipi esitamise tähtaeg.
10. Võistluse tulemused kuulutatakse välja 27. mail 2017.
11. Sünopsis saata Word failis filmikonkurss@albu.ee koos kontaktandmetega (nimi, sünniaeg, telefoninumber,
meiliaadress). Sünopsise maksimaalne pikkus on kuni 2000 tähemärki.
12. 5-7 minutiline lühifilm laadida veebikeskkonda Google Drive või Youtube ning saata videolink ja kontaktandmed
(nimi, sünniaeg, telefoninumber, meiliaadress) meiliaadressile filmikonkurss@albu.ee.
13. Töid võib konkursile esitada individuaalselt, sõpruskonnaga või klassiga/kursusega.
14. Iga loometööd saab konkursile esitada ainult ühe korra. Esitatud töid ei saa enam muuta.
15. Võistlusel osalejate vanusepiir on 15-26 eluaastat.
16. Peaauhinna paneb välja Overall Eesti.
17. Auhinnatud filmid linastuvad Vargamäe muuseumis Vargamäe Filmipäevade raames suurel ekraanil. Hiljem
eksponeeritakse filmiklippe internetis (muuseumi kodulehel, Facebooki lehel ja YouTube kanalis).
18. Konkursile esitatud töid võib konkursi korraldaja edaspidi kasutada vastavalt oma äranägemisele.
19. Konkursi korraldaja jätab endale õiguse teha konkursi tingimuste osas muudatusi.

Täpsem info: tammsaare@albu.ee, tel. 5340 3461

