Jameson Short Film Award 2014
Регламент за конкурса

1. Наградата JAMESON за късометражен филм е съвместна инициатива на
Jameson Irish whiskey и София Филм Фест.
2. Цел на конкурса в рамките на 18-ия Международен филмов фестивал София
Филм Фест е насърчаване на създаването на късометражни филми в България,
откриване и промотиране на нови таланти в българското кино.
3. Право на участие в конкурса имат български филми с продължителност до 30
минути, произведени след 1 март 2013 г.
4. Български филм е визуален продукт, създаден от режисьор, който е български
гражданин, с финансиране над 50%, осигурено от България.
5. Филмите могат да бъдат произведени на всякакъв видео и филмов носител.
6. Няма ограничение към вида кино или жанра на филма. Могат да участват
игрални, документални, анимационни и експериментални филми. Всички
филми, съдържащи форми на насилие, расизъм, етнически и религиозни
провокации, както и порнографско съдържание ще бъдат дисквалифицирани.
7. Формуляр за кандидатстване се попълва на английски след регистрация в
посетителската страница на София Филм Фест https://vp.eventival.eu/.
8. Филмите се подават на ДВД в офиса на София Филм Фест, като крайният срок е
15 януари 2014, 19.00 часа.
9. Селекционна комисия, съставена от 5 души, представители на различни
области, свързани с киното, ще избере 12 филма, които ще участват в
надпреварата.
10. Селектираните 12 филма ще бъдат обявени в началото на февруари 2014 г. и ще
бъдат включени в програмата на 18-ия София Филм Фест.
11. Селектираните филми ще бъдат прожектирани заедно с филмите от
международната конкурсна програма за пълнометражен игрален филм на
София Филм Фест.
12. Селектираните филми ще бъдат прожектирани на един от следните формати:
 35 mm
 Digital Betacam Pal
 файл с висока резолюция (mpeg2, 15 mbps, sound mpeg2)
13. Всички селектирани филми трябва да имат субтитри на английски език.
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14. Международното петчленно жури на 18-ия София Филм Фест ще избере найдобрия филм от селектираните 12.
15. Наградата Jameson за български късометражен филм ще бъде връчена на
официалната церемония по награждаването на 18-ия Международен София
Филм Фест.
16. Наградата Jameson е специално изработена статуетка и сумата от 6 000 евро.
17. Авторите на селектираните филми подписват документ, че дават съгласието си
за прожектиране на творбите им в програмите на Арт Фест (София Филм Фест,
София Филм Фест на път/Операция Кино, София Филм Фест за учащи), както и
филмите им да бъдат предлагани за селекция на международни форуми,
представящи българско късометражно кино.
18. За допълнителна информация:
Международен София Филм Фест
Пл. България 1, 1463 София
Тел. 02/ 9166 029
programme@sofiaiff.com
www.siff.bg
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