Wedstrijdreglement : Pitch Your Script
Pitch Your Script is een initiatief van het Kortfilmfestival Leuven en de Scenaristengilde om jonge filmmakers in staat te stellen hun kortfilmscenario’s te verwezenlijken.
Om deel te nemen dienen kandidaten een kortfilmscenario (max 15 blz) en een ingevuld deelnameformulier in te zenden naar pitchyourscript@scenaristengilde.be.
Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen anoniem. Uit de inzendingen
kiest de jury op basis van kwaliteit 10 werken voor nominatie. De 10 geselecteerden
krijgen een gratis workshop pitching op woensdag 8 december. Deelname is verplicht.
Op zaterdag 11 december volgt een publieke pitch in het Nederlands voor een jury
van professionals die twee veelbelovende projecten beloond met elk 5.000 euro aan
Camalot-productiesteun. Aansluitend gaat de eigenlijke speeddate door waarop de
tien genomineerden de kans krijgen om hun project voor te stellen aan professionele
producenten.
De bekendmaking van de geselecteerden wordt ten laatste een week voor de start
van het kortfilmfestival meegedeeld. De 2 winnaars van Pitch Your Script worden
bekendgemaakt op de slotavond van IKL. Alle deelnemers zijn uitgenodigd op die
slotavond.
Overige voorwaarden voor het deelnemen:
o Maximaal 1 inzending per deelnemer. Een scenario van meerdere auteurs is
toegelaten.
o Het scenario wordt ingediend zonder vermelding van de naam van de auteur.
Deze gegevens én de titel worden wel vermeld in het deelnameformulier.
o Het scenario mag max 15 bladzijden zijn.
o Het scenario moet geschreven zijn met erkende scenario software zoals Final Draft of soortgelijke gratis variant en ingediend worden als pdf.
o Afbeeldingen mogen niet in het scenario worden opgenomen.
o Het project mag niet eerder geselecteerd zijn voor de Pitch Your Scriptaward.
o Aan het project mag nog geen producent verbonden zijn.
o De pitch voor de jury gebeurt in het Nederlands.
De inschrijving sluit af op 31 oktober 2021.
Door het loutere feit van inzending gaat de auteur akkoord met de gestelde voorwaarden.

