
KUNSTWEDSTRIJD

De legende van Druon Antigone, de reus die een zware tol hief aan diegene die Antwerpen wilden
binnenvaren, met als straf bij niet-betaling , het afhakken van de handen, maakt ons vandaag
gelukkig niet meer bang.

De Schelde, verbindingsteken tussen culturen, talen en gemeenschappen, is sedert lang een bron van
inspiratie voor artiesten, zowel voor amateurs als voor professionele artiesten
(dichters,schrijvers,schilders, film regisseurs).

Wat betekent de Schelde eigenlijk voor jou? ls ze voor jou ook een inspiratiebron ?
Laat je verbeelding werken, volg je creatieve geest, gebruik je herinneringen, je zin voor humor en
breng ons jouw verhaal over de Schelde, toon ons JOUW kijk op de Schelde.

Paul Huvenne, Administrateur-Generaal voor het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen ligt aan
de basis van de idee om jongeren beeldopnames te laten maken met hun mobiele telefoons.

EscauVSchelde 2013 richt daarom een kunstwedstrijd in voor film

Een wedstrijd voor KORTFILMS (van 10 tot 20 min) voor studenten die een hogere opleiding volgen
voor film, video, tv, fotografie of andere audiovisuele middelen.
Een wedstrijd voor alle jongeren van 15 tot 26 jaar (uit Frankrijk, België en Nederland) uit het
Scheldegebied. Zij kunnen een filmpje van 1 minuut uploaden via youtube en zich inschrijven op deze
site.

Cultuurevenementen

Vele steden en gemeenten, genesteld aan de oevers van de Schelde, in Frankrijk, Belgiê en
Nederland, willen de schoonheid van deze rivier delen met het grote publiek door de organisatie van
feestelijke cultuurevenementen , voornamelijk in het zomerseizoen : festivals, openluchtconcerten,
vuurwerk, straatmuzikanten, sportevenementen, kunstmarkten, theater, kermis, dansfeesten, een
waaier van mogelijkheden wordt aangeboden.

EscauVSchelde 2013 voorziet een pagina evenementen op de site voor Toerisme waarop je een
selectie van enkele grote evenementen per regio kan vinden.

De steden die zich langs de Schelde hebben gevestigd zijn getooid met prachtige historische
gebouwen die spreken van hun rijk verleden. Wilje zo'n stad bezoeken of verkies je een klein
pittoresk dorpje aan de Schelde, dan kan je de globale kaart voor toerisme raadplegen die gevoed
wordt door de partners van EscauVSchelde 2013. Deze kaart wordt in maart 2013 feestelijk
gelanceerd.



WEDSTRIJD VOOR KORTFILMS

ESCAUT/SCHELDE organiseert een wedstrijd voor kortfilms (10 tot 20 min ) voor alle
studenten die een opleiding volgen aan een Universiteit of een Hogeschool voor
Film,Video,TV, Fotografie of andere multimedia gelegen in het Scheldebekken.

De Schelde heeft reeds meerdere filmmakers geihspireerd, denken we maar aan 'Stille
Waters' van Marc De Geest en Frank Van Mechelen, met Antje de Boek en Jo De Meyere of
aan de bekende kaskraker 'Dédé d'Anvers' van Yves Allegret met Simone Signoret, Bemard
Blier en Marcel Dali, die zich afspeelt in de Haven van Antwerpen en aan de talloze
televisieseries die zich hier afspelen, zoals 'Kinderen van Dewindt' .

Hoe zie jij de Schelde?

Maak een kortfilm met jouw verhaal over de Schelde, maak een alternatieve of een klassieke

video- of fotomontage, toon ons hoe de Schelde jou inspireert, toon ons hoe je opleiding je

vaardigheden en organisatietalent als cineast, videast offotograafbevordert.
Gebruik de Schelde als onderwerp of als decor voor jouw fictief of waar gebeurd verhaal, je
audio-visuele creatie. Verbaas ons met je humor, zet je handtekening van originaliteit en

creativiteit met een vleugje nostalgie, wat vreugde en verdriet of neem ons mee in jouw
spannend verhaal, aan jou om dit te bepalen!

Hoe deelnemen?

l. Je schrijft je in op de inschrijvingspagina voor de wedstrijd voor kortfilms op de site
van ESCAUT/SCHELDE 2013

2. Je kan je presentatiefilmpje (3') uploaden op youtube en invoegen op deze pagtna.

3. Je voegt een bondige omschrijving van je kortfilm bij deze inschrijving.

Regels

Deelnemers voldoen aan de volgende voorwaarden :

- Een project indienen (film of fotomontage) van 10 tot20 minuten die kan gezien

worden met multimedia.
- Je filmfragment duurt 3 minuten
- De winnaar of winnaars (max 3) zullen als prijs een financiële ondersteuning krijgen

voor de realisatie van hun kortfilm.
- De jury voor deze wedstrijd is samengesteld uit personaliteiten en professionelen uit

de film-en kunstwereld.
- Door aan de wedstrijd deel te nemen aanvaard je dat je film , indien hij daadwerkelijk

geproduced wordt vrij van rechten zal zijnvoor wat betreft de vertoning van deze film
in de promotionele events georganiseerd door de partners van Escaut/Schelde (Steden,

Universiteiten, Hogescholen, Filmscholen etc..)
- De winnende film (films) worden vertoond in Cinemazuid te Antwerpen in december

2013.



VIDEOWEDSTRIJD VOOR JONGEREN VAN 15 TOT 26 JAAR

De Schelde is altijd een inspiratiebron geweest voor artiesten en filmmakers,

Escaut/Schelde lanceert een wedstrijd voor jongeren uit het Scheldegebied in Frankrijk,

België en Nederland, tussen 15 en26jaar, die graageen video willen maken over de Schelde

of met de Schelde als achtergrond.
De studenten die een hogere opleiding video, film of tv volgen komen niet in aanmerking

voor deze wedstrijd.

Laat je verbeelding werken, volg je creatieve geest, gebruik je herinneringen, je zin voor
humor en breng ons jouw verhaal, laat ons JOUW kijk op de Schelde ontdekken.

V/at betekent de Schelde eigenlijk voor jou?

Is ze voor jou ook een inspiratiebron?

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet je een filmpje maken van 1 minuut met als thema

de Schelde.
Dit kan fictie zijn of een fotomontage ,een opname van een scheldelandschap, een interview

over de Schelde al dan niet aan de Schelde, een documentaire, een gefilmd gedicht over de

Schelde, een stunt, een grap, een impressie, opname van een sportactiviteit aan de Schelde.

Geef uw talent de wije loop, laat ons zien wat u ziet, geef ons een ontspannende, ontroerende

of droevige boodschap,laatzienwie je bent, wat je kan.Wij zullen je belonen.

De 50 beste filmpjes worden door een eerste jury geselecteerd en zullen getoond worden op

tentoonstellingen (met projectie) in de verschillende instellingen van de partners die

deelnemen aan het project Schelde/Escaut 2013.

Uit de 50 geselecteerde filmpjes worden nogmaals 10 filmpjes geselecteerd door een

professionele jury en gedeeltelijk (40%) door de beoordeling van de bezoekers van de

internetsite.

Een artiest uit de filmwereld zal eennieuw werk maken met deze filmpjes dat getoond zal

worden samen met de tentoonstelling van de videofilmpjes.
De 10 winnende filmpjes worden tevens integraal uitgezonden in de bioskopen van de

verschillende partnersteden en op het festival Film by the Sea in Vlissingen.

Data
opening wedstrijd : I november 2012
afsluiten van de inschrijvingen : eind februari 2013

deliberatie van de 50 beste video-opnames : eind apnl2013
afsluiting beoordeling door internetbezoekers : eind apnl2Ol3
deliberatie door professionele jury : eind mei 2013

proclamatie van de laureaten : mei20l3
projectie van de winnende films in de drie deelnemende landen : vanaf 1 september 2013.

projectie filmpjes jongerenwedstrijd in festival 'Film by the Sea' in Vlissingen in september

20t3

Deelnemingsvoorwaarden :

De regels voor deze wedstrijd en het gebruik van de site zijn eenvoudig :

1. Maak een filmpje van 1 minuut met je mobiele telefoon.

2. Schrijfje in op het inschrijvingsformulier op deze site.

3. Laad je filmpje op met Youtube
4. Plaats de link van je filmpje van Youtube in de daarvoor bestemde balk op de

inschrijvingspagina van de site.



Deel nem i n gsvoonrrraa rd e n

Oorsprong video
Alleen een video-opname die door jou zelf gemaakt werd komt in aanmerking voor
de wedstrijd, jij bent de cameraman, de regisseur en ontwerper.
Filmpjes van bestaande evenementen worden geweigerd.

Technische kenmerken
De opname moet exact 1 minuut duren en
opnametoestel.

compatibel zijn met een mobiel

Enkel jongeren van 15 tot 26 jaar, die afkomstig zijn uit Frankrijk, Belgie of Nederland
kunnen deelnemen aan de wedstrijd

Auteursrechten
Gebruikte muziekopnames moeten vrij zijn van auteursrechten.
De titel van het muziekfragment en de naam van de componist, zanger of popgroep,
die op je video te horen of te zien is, moet vermeld worden bij de inschrrlving.

Videogalerij
Je filmpje zal te zien zijn in de videogallerij van de inzendingen, die speciaal gemaakt
werd voor deze wedstrijd op de site van EscauUSchelde 2013.

Eigendomsrecht
Elke video die aangeboden wordt voor deelname aan de wedstrijd zal nadien vrij
gebruikt mogen worden door de organisatoren van de wedstrijd op de site van
EscauUSchelde 2013 en voor de reizende tentoonstelling van de winnende filmpjes
in de instellingen en bioskopen van de partnersteden van de drie landen.

Selectie van de beste filmpjes

Twee professionele jury's zullen de filmpjes beoordelen:
. bij de eerste jury selecteert de 50 beste filmpjes
. daarna kan het publiek zijn stem uitbrengen (40% )o een andere jury van professionals en gezaghebbende figuren uit de kunst- en

filmwereld zal tenslotte de 10laureaten aanduiden.

Data
. opening wedstrijd : 1 november 2012
. afsluiten van de inschrijvingen : eind februari 2013
. deliberatie van de 50 beste video-opnames : eind april2013
. afsluiting beoordeling door internetbezoekers : eind april 2013
o deliberatie en proclamatie van de winnende 10 filmpjes : mei 2013
o projectie van de winnende films met een reizende tentoonstelling : vanaf 1

sept 201 3.
. projectie filmpjes jongerenwedstrijd in festival 'Film by the Sea' in Vlissingen

met een jongerenjury afkomstig uit het Scheldegebied in de drie landen in
september 2013


