Festivalreglement 2019
Deelname
• Deelname staat open voor audiovisuele presentaties van alle AV-hobbyisten.
• Door deelname aan het festival vrijwaart de deelnemer de organisatie voor alle directe en indirecte
aanspraken van derden, waaronder auteursrechtelijke aanspraken.
Inhoud
• De presentatie dient het eigen werk van de inzender en eventuele co-auteurs te zijn.
• Het gebruikte beeldmateriaal moet hoofdzakelijk langs fotografische weg (foto of video) tot stand zijn
gekomen. Bewerkingen na de beeldregistratie zijn toegestaan.
• De auteur is vrij in de keuze van de inhoud. Er worden geen thema's of onderwerpen voorgeschreven.
• Presentaties die (hoofdzakelijk) zijn gebaseerd op gefotografeerde beelden hebben de voorkeur.
• Een korte beschrijving van de inhoud moet worden ingevuld op het inschrijfformulier.
Randvoorwaarden
• Presentaties mogen de duur van 8 minuten niet overschrijden. Korter heeft de voorkeur. Een mooi
voorbeeld is de 321-Challenge waar de maximaal toegestane duur 3 minuten en 21 seconden is.
• In uitzonderlijke gevallen kunnen presentaties die langer duren dan 8 minuten, maar niet langer dan
10 minuten, door de organisatie geaccepteerd worden als zij een kwalitatieve verrijking van het
festival zijn.
• Presentaties met een beeldverhouding van 16:9 hebben de voorkeur.
Andere beeldverhoudingen zijn wel toegestaan.
• Per auteur is één inzending toegestaan. Co-auteurschap bij een andere serie is meestal geen
probleem.
Technische eisen
• Alleen digitale presentaties worden vertoond. Toegestane bestandsformaten zijn EXE, WMV en MPEG.
De presentatie moet kunnen worden vertoond zonder de noodzaak van extra programma's.
• Een presentatie in EXE-formaat moet na het starten automatisch beginnen met de weergave (geen
pauze) en aan het einde automatisch afsluiten (reset).
• De omvang van de presentatie moet gebaseerd zijn op een projectiegrootte van 1920 x 1080
beeldpunten (full-HD).
Presentaties met een andere beeldverhouding dan 16:9 moeten hetzij de volledige hoogte van 1080
pixels (bijv. 3:2), hetzij de volledige breedte van 1920 pixels (bijv. panoramashow) volledig gebruiken.
Inzenden
• Een inzending bestaat uit:
een volledig ingevuld Inschrijfformulier voor het juiste jaar;
een foto van de auteur/inzender;
de presentatie zelf
(denk bij een exe-presentatie met videobeelden ook aan de bijbehorende videobestanden).
• Inzenden bij voorkeur via www.wetransfer.com naar techniek@av-voorjaarsfestival.nl.
• Inzenden op cd, dvd, Blu-ray, USB-stick of ander medium is mogelijk. Stuur uw inzending dan naar
AV Voorjaarsfestival
t.a.v. Cuno Wegman
Eg 3
6852 NK Huissen
Nederland
Ingezonden media kunnen na afloop van het festival bij de organisatie worden opgehaald.
• Door het inzenden van een presentatie geeft de inzender aan in te stemmen met dit reglement.
Overige bepalingen
• Indien de ingezonden presentaties gezamenlijk de beschikbare projectietijd overschrijden, selecteert
de organisatie de presentaties die vertoond zullen gaan worden.
• De organisatie behoudt zich het recht voor om presentaties omwille van de projectie te converteren
naar een ander formaat.
• Voor alle situaties waarin dit festivalreglement niet voorzien beslist de organisatie van het
AudioVisueel Voorjaarsfestival.

