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Discipline AUDIO-VISUALS
Bijvoegsel bij de audiovisuele producties:
De deelname is gratis voor BFF-FBP aangesloten auteurs, die in orde zijn met hun lidgelden.
1. Iedere auteur mag in totaal twee AV-producties indienen met een tijdsduur van maximum 6 minuten per productie.
2. De totale projectietijd voor één dag zal maximum 6 uren duren en indien deze duur wordt overschreden wordt er een
preselectie voorzien.
3. De producties moeten uiterlijk twee weken voor de jurering in het bezit zijn van de wedstrijdcommissaris.
4. Ten behoeve van de jury is de auteur verplicht bij iedere productie een kort geschreven samenvatting te voegen.
5. De wedstrijd wordt gejureerd door personen die vertrouwd zijn met het audiovisuele medium.
6. De auteur moet wettelijk in orde zijn met de auteursrechten (SABAM) op beeld en geluid.

7. Praktische richtlijnen:
a) Het formaat van de productie zal 1920 x 1080 pixels bedragen. (HD-kwaliteit)
b) Het eindresultaat moet uit een zelfstandig draaiend EXE-bestand bestaan.
c) De productie zal een aanlooptijd (tijd voor het eerste beeld en/of de aanvang van het geluid) van niet meer dan
3 seconden hebben. Producties moeten starten zonder “Pauzefunctie”.
d) De productie zal eindigen met een zwart beeld en na 3 seconden terugkeren naar het bureaublad.
e) Een productie mag in geen geval herbeginnen, blijven staan na het zwartbeeld of na het einde nog verder lopen.
f) Meerdere beeldverhoudingen zijn in de hoogte toegelaten (4:3, 3:2, 16:9)
g) Voor het geluidsspoor wordt omwille van de bestandsgrootte MP3 (128 kBit/s) gebruikt. Als richtwaarde voor de
geluidsmodulatie wordt -6dB aanbevolen.
h) Als bestandsnaam van de productie zal een duidelijke titel gebruikt worden.
i) In de productie mag geen vervaldatum of andere beveiliging ingebouwd zijn.
AV-producties worden per auteur en via Wetransfer of Transfernow verwacht op volgende adres:

jean.caspers@telenet.be
Sluitingsdatum voor de AV-producties 15 Mei 2020.
Jurering: voorzien 6 Juni 2020
Korte projectie geprimeerde producties voorzien op salon BFF-FBP 2021

Succes aan iedereen..
Jean Caspers EFIAP, ESFIAP
BFF-FBP Wedstrijdcommissaris
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