
   

1 

ARTIKEL 1: ORGANISATIE 

De wedstrijd Korteketenfilm wordt georganiseerd door de verschillende partners van het 
Interreg-project “Filière AD-T” (Alimentaire Durable Transfrontalière): Groupement Régional 
pour la Qualité Alimentaire, A PRO BIO, DOUAISIS AGGLO, Hainaut Développement, Parc 
naturel des Plaines de l’Escaut, Parc naturel régional Scarpe-Escaut, POM West-Vlaanderen 
en de provincies Namen en Luxemburg. 

 

ARTIKEL 2: ONDERWERP 

De Korteketenfilmwedstrijd is een kortfilmwedstrijd rond het thema duurzame voeding. 
De wedstrijd maakt deel uit van de maand rond duurzame voeding die grensoverschrijdend 
opgezet wordt met de bedoeling om de consument aan te zetten tot het maken van 
duurzamere voedingskeuzes. Het project richt zich tot consumenten in de Frans-Belgische 
grenszone (Hauts-de-France, Grand Est, Henegouwen, Namen, Luxemburg en West-
Vlaanderen). 

Voor deze eerste editie worden de kandidaten gevraagd om te werken rond hun visie op 
de maaltijd van morgen. De kortfilm mag ook droomoplossingen en bestaande 
voedselinitiatieven belichten. 

 

ARTIKEL 3: KANDIDATEN 

Iedereen, professioneel videomaker of amateur, met interesse voor dit thema, kan aan 
de wedstrijd deelnemen indien hij/zij gedomicilieerd is in de projectregio: 

● Frankrijk: départements du Nord, Pas de Calais, Aisne, Oise, Somme, Marne 
● Wallonië : provincies Henegouwen, Namen en Luxemburg 
● Vlaanderen: de provincie West-Vlaanderen en de arrondissementen Gent en 

Oudenaarde in de provincie Oost-Vlaanderen 

De organisatie aanvaardt zowel individuele projecten als groepsprojecten (binnen het 
kader van een structuur: vereniging, school, woonzorgcentrum…). 
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ARTIKEL 4: DEELNAMEVOORWAARDEN 

Inschrijving : 

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. 

Inschrijvingen moeten vóór 30 april 2020 ingediend worden via dit online formulier of dit 
formulier ingevuld sturen naar courtkilometrage@gmail.com. 

Iedere onvolledige inschrijving wordt geweigerd. Een inschrijving wordt als volledig 
beschouwd na ontvangst van een correct ingevuld inschrijvingsformulier en aanvaarding van 
onderhavig wedstrijdreglement. 

Kandidaten ontvangen begin mei een bevestiging van hun inschrijving. 

 

Indienen van de kortfilms : 

De ingeschreven kandidaten dienen de kortfilms ten laatste op 15 juli 2020 in via 
courtkilometrage@gmail.com . 

Iedere kandidaat (individu of groep) mag slechts 1 kortfilm indienen 

Elke kandidatuur wordt als geldig gezien na ontvangst van: een digitale versie van de 
kortfilm, het script en een synopsis. 

● Digitale versie van de kortfilm : Hierbij moeten de volgende voorwaarden nageleefd 
worden: 

- USB-stick, CD of downloadlink zoals WeTransfer… 

- 16/9 formaat (1920 x 1080px) full HD, 

- H264 codec (YouTube-formaat 1080p), 

- Niet meer dan 4 GB (de deelnemers die de preselectie halen, kunnen in functie van de 
projectie van hun film een versie met betere beeldkwaliteit aanleveren). 

● Script : 

De kortfilms worden zowel in Hauts-de-France als in Frans- en Nederlandstalig België 
verspreid. Om er zeker van te zijn dat uw boodschap bij iedereen duidelijk overkomt, vragen 
we u om ons het script te bezorgen inclusief uitgeschreven dialogen en voice-overs. Zo kan 
de organisatie later tweetalige ondertiteling voorzien. Het script mag in de oorspronkelijke 
taal aangeleverd worden. 
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● Synopsis : 

De kandidaten sturen ons samen met hun kortfilm een synopsis toe die tijdens de 
voorstellingen aan de toeschouwers overhandigd kan worden. 

Ingeschreven kandidaten moeten bovenstaande elementen bezorgen via 
courtkilometrage@gmail.com of per post (USB, CD/DVD) naar: 

- Frankrijk : A PRO BIO, 4, rue de Dormagen, 59350 Saint-André-Lez-Lille 
- Wallonië : ASBL Hainaut Développement, Parc scientifique Initialis, Boulevard Initialis, 22, 
7000 Mons 
- België: POM West-Vlaanderen t.a.v. Anke Allaert, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare 

De kortfilms waarvan kandidaten niet vóór 30/04/2020 ingeschreven waren, worden niet 
bekeken noch opgenomen in de wedstrijd. Hetzelfde geldt voor kortfilms die de organisatie 
na 15/07/2020 ontvangt van tijdig ingeschreven kandidaten. 

 

Voorwaarden inhoud en lengte kortfilms : 

De kandidaten maken een kortfilm die tussen de 2 à 10 minuten duurt en past binnen het 
centrale thema “Wat ligt er op jouw storyboard?” waarbij de maker nadenkt over hoe de 
toekomst van de voeding eruit ziet, wat er morgen wel/niet op ons bord ligt. 

We verwachten een duidelijk positieve toon in de kortfilm : kijk naar oplossingen en 
constructieve ideeën zonder moraliserend of stigmatiserend te zijn. De maker(s) zal(zullen) 
het thema van duurzame1 voeding aankaarten vanuit zijn(hun) standpunt en dit met de 
insteek die gekozen werd voor dat onderwerp. 

De gekozen technieken en vormen bij de uitwerking zijn vrij te bepalen door de maker(s): 
fictie, animatie, documentaire, reclame,… 

De kortfilms vloeien uit originele scenario’s voort en mogen in geen geval bestaande stukjes 
film bevatten. Ze mogen er echter wel naar verwijzen of zich erdoor laten inspireren. 

De bezorgde USB-sticks en CD’s/DVD’s zullen na afloop van de wedstrijd terugbezorgd 
worden aan de makers. 

  

 
1  Onder ‘duurzame voeding’ verstaan we binnen de wedstrijd een voeding met een gelimiteerd impact 
op het milieu, die goed is voor de gezondheid en het welzijn, die lokale economie steunt, rekening houdt 
met voedselkilometers en die kwalitatief toegankelijk is voor alle bevolkingslagen zonder geografische, 
culturele of financiële obstakels. 
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ARTIKEL 5 : SELECTIEPROCEDURE 

Na ontvangst van de inzendingen zal de organisatie alle werken bekijken om te checken of ze 
voldoen aan de verwachtingen vermeld in onderhavig reglement zodat ze opgenomen 
kunnen worden in de preselectie. 

De kortfilms zullen tijdens het Kortfilmfestival ‘Wat ligt er op jouw storyboard’ van 18 
september tot 18 oktober 2020 vertoond worden in bioscoop- en projectiezalen in het 
projectgebied. Dankzij dit evenement, dat plaatsvindt tijdens de Frans-Belgische Maand van 
Duurzame Voeding, zal ook de stem van het publiek worden gevraagd. 

Op 16 oktober 2020, de slotavond van het Kortfilmfestival ‘Wat ligt er op jouw storyboard’, 
zal een professionele jury stemmen over de laureaten van de 1ste editie van deze wedstrijd. 

De jury : 

De jury bestaat uit een tiental leden en geeft een stem aan professionals uit de wereld van de 
duurzame voeding, initiatiefnemers van innovatieve projecten, audiovisuele experten en 
vertegenwoordigers van het Interreg-project. De juryleden mogen zelf niet deelnemen aan 
de wedstrijd. 

Selectiecriteria : 

De kortfilms die voorgelegd worden aan het publiek en aan de jury moeten de verplichtingen 
bepaald in onderhavig reglement naleven. 

Ze zullen op basis van de volgende criteria beoordeeld worden: 

- originaliteit 
- relevantie 
- technische eigenschappen 
- een sterke positieve boodschap : kunnen we via de film de shift naar duurzame 

voeding promoten? 

Het organiserende wedstrijdcomité heeft het recht om prijzen uit te reiken die een bepaalde 
kwaliteit of filmwijze in de kijker plaatsen.  

ARTIKEL 6 : PRIJS EN BELONINGEN 

Prijsuitreiking : 

Alle geselecteerde kortfilms zullen op vrijdag 16 oktober, tijdens de slotavond, vertoond 
worden. De jury reikt daarna de prijzen uit. 

Alle deelnemers/makers worden uitgenodigd om deel te nemen aan de slotavond en de 
prijsuitreiking. 
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De prijzen : 

Het werk van de laureaat of de laureaten zal/zullen tijdens de rest van de projectperiode 
(2020-2021) worden vertoond op verschillende plaatsen in België en Hauts-de-France. 

ARTIKEL 7 : TOESTEMMING EN AANSPRAKELIJKHEID 

De organisatoren zijn niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade bij de afgegeven 
opname. 

De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen of 
verliezen bij verzendingen met postdiensten, koerierdiensten of verdwijningen als gevolg van 
overmacht, toeval of een derde. 

De organisatoren behouden zich het recht om dit evenement te annuleren door 
omstandigheden buiten hun wil om zonder dat dit een recht op schadevergoeding doet 
ontstaan in hoofde van de inschrijvers. 

De kandidaten geven aan dat zij houder zijn van de rechten van toepassing op de muziek, 
de geluiden en de beelden gebruikt in de kortfilm, alsook dat zij de rechthebbenden vergoed 
hebben voor het gebruik van beeld- of geluidsmateriaal dat niet rechtenvrij is. 

Dit geldt ook voor de onbezoldigde inzet van acteurs of technici tijdens het maken van de 
film. De kandidaat verbindt zich ertoe om elke deelnemer aan de film een “vrijstelling” te 
laten ondertekenen zodat het beeld en/of de dienst van elke deelnemer vrij gebruikt mag 
worden. De deelnemers/inschrijvers vrijwaren de organisator voor schade/boeters die 
zouden voortvloeien uit inbreuken op voorgenoemde rechten of hiermee gerelateerde 
rechten. 

De deelnemers geven de organisatoren de toestemming om de bezorgde kortfilms 
(schriftelijk, elektronisch of audiovisueel) vrij te gebruiken voor weergave, verspreiding of 
gebruik op verschillende dragers: 

-   weergave op het internet 

-   in publicaties van de organiserende instellingen 

- in het kader van de bewustmaking van het grote publiek 

- ter promotie van de wedstrijd met gebruik van de naam en/of de beelden van de 
kortfilm op welke manier dan ook. 

De werken zullen enkel voor educatieve doeleinden gebruikt worden. Elk commercieel 
gebruik is uitgesloten. Dit gebruik zal geen recht kunnen geven op een bezoldiging of een 
betaling van auteursrechten. Indien het werk gebruikt zal worden buiten het evenement om, 
dan zal de auteur hierover vooraf ingelicht worden. 
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ARTIKEL 8 : FINANCIËLE ASPECTEN 

Alle kosten die volgen uit de creatie van de kortfilm en uit de deelname aan de wedstrijd 
zijn volledig ten laste van de deelnemers. 

ARTIKEL 9 : WETTELIJKE INFORMATIE 

Alle persoonsgegevens verzameld in het kader van onderhavige wedstrijd zullen verwerkt 
worden overeenkomstig de algemene verordering gegevensbescherming van 27 april 2016 
en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.  

De deelnemers worden ingelicht over het feit dat hun persoonsgegevens bewaard worden 
in het kader van deze wedstrijd en dat deze gegevens nodig zijn om hun kandidatuur in 
rekening te kunnen nemen zoals bepaald in onderhavig reglement. 

Overeenkomstig de wet betreffende IT en vrijheden beschikken de deelnemers over het 
recht tot toegang, correctie en verzet voor alle gegevens die hen aanbelangen. 

ARTIKEL 10 : NALEVEN VAN HET REGLEMENT 

Door aan deze wedstrijd deel te nemen gaan de deelnemers volledig akkoord met onderhavig 
reglement en met de beslissingen betreffende alle aspecten van deze wedstrijd die definitief 
en uitvoerbaar zijn. 

Het niet-naleven van dit reglement heeft automatisch de annulering van de kandidatuur tot 
gevolg. 

 

CONTACTPERSONEN : 

Hebt u vragen ? Stuur dan een mailtje naar courtkilometrage@gmail.com  

U kan uiteraard ook steeds de projectpartner bij u in de buurt contacteren (zie lijst op 
http://www.filiere-adt.eu/contact/ ) 

 

mailto:courtkilometrage@gmail.com
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