VERSENYFELHÍVÁS
A Latinovits Emlékmű Alapítvány,
a Magyar Versmondók Egyesülete,
a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum
és Balatonszemes Önkormányzata
2019-ben tizedik alkalommal hirdeti meg a
BUJTOR ISTVÁN FILMFESZTIVÁL
filmes versenykategóriáit
filmes alkotók és alkotóközösségek számára.
A fesztivál célja:
emléket állítani Bujtor István Balázs Béla-díjas színművész, rendező szellemi örökségének.
A X. Bujtor István Filmfesztiválra olyan filmeket várunk,
amelyek megfelelnek az alábbi tematikák valamelyikének:
- a vidámság, a könnyedség és a humor jegyében készült alkotások,
tekintettel a sokoldalú művész munkásságának e meghatározó szegmensére
- valamilyen rejtély, bűnügy, titok körül zajló cselekményt feldolgozó filmek
- a költészet valamely eleme, egy vers feldolgozása, vagy költői életművek bemutatása
filmes formanyelven, illetve eszközökkel
- az emberi lét sokszínűségét bemutató film, egy vagy több cselekményszállal és fordulattal

Az alábbi műfaji kategóriákban lehet nevezni:
1. játékfilm
2. dokumentumfilm, ismeretterjesztő film
3. animációs, fikciós, kísérleti rövidfilm
4. versfilm
Örömmel fogadjuk a fiatalos szemléletű, szubjektív alkotói megközelítéseket.
Nevezni a kiadási, megjelenési dátum szerint 2018. június 1. után készült vagy még be nem
mutatott filmekkel lehet. Egy alkotó, vagy alkotó csoport legfeljebb öt filmmel nevezhet
(bármely kategóriában), amely alól csak a sorozat képez kivételt. Sorozat esetében azonban
meg kell jelölni, hogy az egyes epizódokat külön nevezi-e a jelentkező, vagy sorozatként,
mert a zsűri eszerint értékel és a versenyregisztrációs díjat is ez határozza meg, hogy egy
egészként vagy epizódonként szükséges befizetni.
Nevezni a nevezési lap, a filmes hozzájárulási nyilatkozat és a versenymű beküldésével,
valamint a regisztrációs díj befizetésével lehet. A filmeket a nevezési lap beküldése után a
szervezőktől kapott drive felületre lehet majd feltölteni. A nevezők a filmek jogával
rendelkezők lehetnek, akik kifejezetten hozzájárulnak az alkotások térítésmentes, nyilvános
vetítéséhez a fesztiválon, valamint a filmek képi és hangi anyagainak promóciós célra történő
felhasználásához.
A filmek formátumát tekintve az alábbiak az elfogadottak:
mpeg vagy mp4, esetleg mov vagy avi , minimum 720p vagy 1080i vagy 1080p felbontásban
Nevezési határidő: 2019. július 10.
Regisztrációs díj: filmenként 5000,- Ft, amit a Balatonszemesi Latinovits Emlékmű Alapítvány
alábbi számlaszámára kérünk befizetni: 67000186-11001191-00000000 (HU29 6700 0186
1100 1191 0000 0000).
Az átutalásnál a közlemény rovatban kérjük feltüntetni a nevezett film címét, valamint a
„Bujtor Filmfesztivál” megjelölést.
A regisztrációs díj befizetése nélkül a nevezés érvénytelen.
A nevezési lap letölthető a www.vers.hu oldalon, a Versenyek menüpontban.
Minden pályaműhöz külön pályázati adatlapot kell beküldeni. A nevezési lapon feltüntetett email címre küldjük a visszaigazolást arról, hogy a nevezés beérkezett. (Ha a nevező 2
munkanapon belül nem kap visszaigazolást, azt jelezni szükséges az alábbi e-mail címen:
magyarversmondok@gmail.com.
Szakmai információ és nevezés: bujtorfesztival@gmail.com
A Bujtor István Filmfesztivál helyszíne és időpontja:
Balatonszemesen - 2019. augusztus 17-20.
A filmeket előzsűri válogatja a versenyprogramba. A beválogatott alkotásokat közönség előtt
vetíti a Balatonszemesi Latinovits Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a szabadtéri mozi a
Szemesi Nyármarasztó Napok keretében, a Bujtor István Filmfesztiválon. A filmeket a
fesztiválon a vetítést követően szakmai zsűri értékeli, az alkotókkal a vetítések között
szakmai beszélgetések zajlanak. A négy műfaji kategória nyertesének alkotói,
alkotócsoportjai 1 millió forintos összdíjazásban részesülnek, filmjük pedig bekerül a
Kaleidoszkóp nemzetközi VersFesztivál programjába is.

