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12 – 23 oktober 2021 
COMPETITIE VOOR BELGISCHE STUDENTENKORTFILMS - REGLEMENT 2021 

 
Film Fest Gent organiseert een competitie voor eindwerken van de Belgische filmscholen. Bedoeling is het belang 
van de kortfilm te onderstrepen en jonge filmmakers aan te moedigen. Een door het festival samengestelde jury 
bekroont één film als Beste Belgische Studentenkortfilm. Het publiek krijgt de mogelijkheid één van de films te 
bekronen met de ACE Image Factory & The Fridge Publieksprijs. 
 
1. Deelnemingsvoorwaarden 
Art. 1 - Films geproduceerd aan één van de erkende Belgische filmscholen (voltijdse opleidingen 
zoals aan KASK, Sint-Lukas, RITCS, Narafi, Luca C-mine, IAD, INSAS) tussen 1/9/2021 en 07/9/2021 
komen in aanmerking voor de competitie voor Belgische studentenkortfilms. De selectie van de 
kortfilms is in handen van het uitvoerend comité van het filmfestival en gebeurt uitsluitend na visie van 
de film door tenminste één lid van het comité. 
Art. 2 - Enkel kortfilms met een maximum duur van 30 minuten komen in aanmerking voor de 
competitie. 
Art. 3 - Films op DCP, 35mm, of als digitaal bestand worden toegelaten. 
Art. 4 - De films worden vertoond in hun onverkorte, originele versie, met Engelse ondertitels.  
Art. 5 - De kandidaturen voor kortfilms in competitie dienen te worden ingezonden vóór 10 
september 2021 dmv. een beveiligde online link (te versturen naar eindwerken@filmfestival.be) van 
de film. Voor de inschrijving van een studentenkortfilm dient GEEN entry fee betaald te worden. 
Art. 6 - Het tijdig inzenden van dit materiaal is een voorwaarde om in aanmerking te komen voor 
selectie. Kandidaturen ingezonden ná 10 september 2021 komen NIET meer in aanmerking voor 
selectie. 
Art. 7 - Deelname aan niet-Vlaamse filmfestivals voor de première op Film Fest Gent, vormt geen 
obstakel voor deelname aan de Competitie voor Belgische Studentenkortfilms. Doch zal er steeds 
voorrang gegeven worden aan films die niet eerder vertoond werden in België. 
 
2. Inschrijving 
Art. 8 - De kortfilm kan worden ingeschreven door de filmschool en/of de student/regisseur van de 
film. 
Art. 9 - Deelname aan deze competitie wordt door het festival ten laatste op 18 september 2021 
schriftelijk bevestigd. 
 
3. Presentatie op het festival 
Art. 10 - De films worden vertoond in de Officiële Selectie van het festival. De films worden maximum 
drie keer vertoond. Voor elke bijkomende projectie wordt toestemming van de rechthebbende 
gevraagd. 
Art. 11 - De regisseur van een deelnemende kortfilm ontvangt vier toegangstickets voor de 
voorstellingen. Bijkomende toegangskaarten dienen te worden aangekocht. 
 
4. Prijs voor de Beste Belgische Studentenkortfilm 
Art. 12 - Het festival stelt een internationale jury samen bestaande uit tenminste drie leden. 
Art. 13 - Deze jury kent – volledig autonoom - de Prijs voor de Beste Belgische Studentenkortfilm 
toe. Deze prijs bestaat uit een cash premie voor de regisseur van € 5.000.  
Art. 14 – Een ex-aequo is niet mogelijk. 
Art. 15 – De uitbetalingsmodaliteit bestaat erin dat de regisseur van de winnende Vlaamse 
Studentenkortfilm het festival een schuldvordering stuurt voor het gewonnen cash bedrag, met 
vermelding van een bankrekeningnummer. 
Art. 16 - De resultaten worden ten laatste bekendgemaakt op 17 oktober 2021. 
Art. 17 - De regisseur van de winnende film ontvangt een officiële uitnodiging voor de prijsuitreiking 
van het festival. 
Art. 18 - Het publiek (aanwezig op de officiële première van het programma) krijgt de mogelijkheid één 
van de films te bekronen met de ACE Image Factory & The Fridge Publieksprijs. Deze prijs bestaat 
uit een post-productiebudget ter waarde van € 6.500 voor een volgend filmproject. 
 
5. Schikkingen voor de kopie 
Art. 18 - De kopie van de deelnemende kortfilm wordt ten laatste op 4 oktober 2021 gedeponeerd op 
de kantoren van Film Fest Gent. Transport van kopieën die op een andere manier dan 
bovengenoemde naar en van het festival reizen valt voor rekening en volledige verantwoordelijkheid 
van de producent, tenzij anders overeengekomen met een verantwoordelijke van het festival. 
 
6. Geldigheid van dit reglement 
Art. 19 - Het algemeen reglement is eveneens van toepassing op kortfilms in competitie. 
Art. 20 - Over aangelegenheden niet voorzien in dit reglement wordt beslist door het uitvoerend 



comité dat zijn beslissing zal motiveren indien de producent dit wenst. 
Art. 21 - Dit reglement werd opgesteld in het Nederlands en Frans. Betwistingen i.v.m. dit reglement 
kunnen uitsluitend schriftelijk gebeuren. 
Art. 22 - Inschrijving van een film impliceert kennis en aanvaarding van dit reglement. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

vzw INTERNATIONAAL FILMFESTIVAL VAN VLAANDEREN 
Leeuwstraat 40b - B9000 GENT 

Tel. 32 (0)9 242 80 60 - Fax 32 (09) 221 90 74 
e-mail : info@filmfestival.be - website : www.filmfestival.be 

 
 
 
 

Update : 17.11.2020 


