3e DCB Wedstrijd
voor Audiovisuele Producties

Prijs Liliane Dorikens 2013
Erkenning CvB, BFF aangevraagd

Wedstrijdreglement
Onderwerp: Vrij - De werken moeten van recente datum zijn.
Aantal werken: Maximum 2 per auteur(s)
Duur: Maximum 12 minuten per montage.
Sluitingsdatum: 15 april 2013
Jury: 20 april 2013
Notificatie: 24 april 2013
Montage voorschriften: Uitsluitend exe bestanden. Toegelaten systemen: PTE, m.objects, DGFectsAV,
Wings Platinum. De reeksen moeten starten zonder pauze, eindigen met zwart en na 2 sec. naar het
bureaublad terug keren. Werken mogen geen vervaldatum ingebouwd hebben.
Beeldresolutie: Horizontaal 1920 px (aanbevolen).
Festival projector: Canon XEED WUX10 1920 x 1200 px (16:10).
Beeldverhouding: 16:10, 16:9 of 3:2, (4:3)
Geluid: mp3 (128, 192, 320 kbps). Aanbevolen modulatie: -6 dB.
Deelname: De wedstrijd staat open voor iedereen( incl. Nederland)
€6 per montage. Betaling uitsluitend op rekening DCB
IBAN: BE56 0682 1571 4788 - BIC: GKCCBEBB
Inschrijvingsformulier: DCB Bulletin of downloaden van de DCB website: www.dcb-av.be (invulbaar
pdf formulier).
Inzending 1. Op CD/DVD: Deelname formulier, portret auteur(s) (10 x 15 cm - 300 dpi), beeld uit de
montage (10 x 15 cm - 300 dpi) en AV-productie zenden naar: Maurice Dorikens - Park te Poldere 5 bus
7 - 9840 De Pinte - maurice.dorikens@telenet.be
Inzending 2. Inzending montage via WeTransfer toegelaten (aanbevolen).
Auteursrechten gebruikte muziek of tekst: deelname impliceert dat de auteurs in regel zijn met de
SABAM voorschriften voor AV producties.
Jury: Stef Van Haute (Brafodia), Pascal Meerpoel (Focus Geraardsbergen),
Leo Van Steenbergen (Fotoclub De Spiegel De Pinte).
Prijzen: Ereprijs Liliane Dorikens, CvB, en BFF/FBP medailles, bijzondere prijs voor video inclusion.
Info en contacten: Uitsluitend per e-mail: maurice.dorikens@telenet.be
Prijsuitreiking en Gala Projectie
WAK 2013 (Week Amateur Kunsten) - Zaterdag 4 mei 2013
Raadzaal Gemeentehuis De Pinte
Baron de Gieylaan 12-14 - 9840 De Pinte (De Pinte/centrum)

Prijs
Liliane Dorikens
IDENTIFICATIE FORMULIER

FICHE D’INDENTIFICATION

Invulbaar pdf formulier is ook te downloaden van www.dcb-av.be
Eén formulier per AV invullen, afprinten en meezenden met de montage aan:

Ce formulaire est également à télécharger sur www.dcb-av.be. Remplir un formulaire
par montage, imprimer et envoyer ensemble avec le montage à:

Maurice Dorikens • Park te Poldere 5 bus 7 • 9840 De Pinte

•

maurice.dorikens@telenet.be

AUTEUR(S)
voornaam / naam auteur(s):
prénom / nom d’ auteur(s):
telefoon:
téléphone:

straat en nummer:
rue et numméro:
postcode:
code postal:
plaats:
lieu:

e-mail:

AV NUMERIQUE

DIGITAAL AUDIO-VISUEEL WERK
productiejaar:

titel:
titre:
gebruikt montageprogramma (uitsluitend exe bestand)
programme utilisé pour le montage (uniquement fichier exe)

duurtijd:
durée:
min

filenaam op cd/dvd:

année de réalisation:

nom du fichier sur cd/dvd:

sec

muziek:
musique:

muziek referentie(s):

tekstauteur(s):
auteur(s) des textes::

stem:
récitants:

beeldauteur(s):
auteur(s) des images:

taal:
langue:

réf. de musique:

geluidsmontage:
montage sonore:

SUPPORT

DRAGER

❏ CD

❏ DVD

op CD/DVD en cover: Titel, Duurtijd, Auteur(s)

sur CD/DVD et jaquette: Titre, Durée, Auteur(s)

SAMENVATTING

RÉSUMÉ

NIET VERGETEN !

N’OUBLIEZ PAS !

• een afbeelding (jpg) van de auteur(s) op formaat 10 cm x 15 cm / 300 dpi
op cd/dvd meesturen voor gebruik in de cataloog/programmaboekje.
• een beeld uit de AV-productie voor gebruik in de cataloog/programmaboekje
• Door deelname verklaart de auteur in regel te zijn met alle auteursrechten
van toepassing op de AV-productie

• envoyer en même temps un foto (jpg) de l’auteur(s) de 10 cm x 15 cm
et 300 dpi sur le cd/dvd à usage dans le cataloge
• une image hors de votre AV production à usage dans le cataloge
• Par sa participation l’auteur conﬁrme être en règle avec les droits d’auteurs
en application sur ce montage.

