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WEDSTRIJD "FAIS TON COURT!" 

Ultrakorte films gemaakt met een smartphone 

VAAK GESTELDE VRAGEN 

 

ARTISTIEK ASPECT 

Waarmee mag ik filmen?  

U mag filmen met een mobiele telefoon, een tablet of met een camera type Go Pro. 

 

Mag ik accessoires gebruiken?  

Ja, u mag accessoires gebruiken zoals een microfoon, stabilisator, filters, verwisselbare lenzen, enz. 

 

Duur  

Maximaal twee minuten, inclusief de aftiteling. 

Wat is het thema?  

Het thema van deze wedstrijd is: "Wat is handicap? ". 

Vertel ons wat voor u, handicap betekent, vanuit de invalshoek van uw keuze:  

humor, emotie, woede, subjectief, objectief, enz. 

 

Welke filmcategorie en genre?  

Alle filmcategorieën worden geaccepteerd (behalve animatie):  

fictie, documentaire, muziekclip, experimenteel, docu-fictie. 

Alle genres zijn mogelijk: romantiek, horror, science fiction, western, drama, pruikenfilm, anticipatie, 

Z-serie, komedie, actie, oorlogsfilm...  

Maar ook enkelbeeldopname (stop-motion), versnelde beeldopname (time-lapse)... 

Originaliteit is te verkiezen! 

Mag ik een animatiefilm indienen?  

Films waarin gebruik wordt gemaakt van de stop-motion techniek en/of speciale effecten  

die aan de montage zijn toegevoegd, zijn welkom,  

zolang de beelden in de film met een mobiel/tablet zijn opgenomen.  

Films die hoofdzakelijk uit grafische animaties zonder live action bestaan, zijn niet toegestaan. 

Mag ik speciale effecten toevoegen aan de bewerking?  

Ja, u mag speciale effecten toevoegen aan de bewerking. 

Mag ik een markering op het scherm zetten?  

Wij accepteren geen product- of merkplaatsing.  

Mag ik met meer dan één persoon een film maken?  

Ja, op het inschrijvingsformulier kunt u alle leden van uw team vermelden, evenals hun functie, 

inclusief eventuele mede-regisseurs. 
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Mag ik bestaande muziek gebruiken?  

Ja en nee. Als u muziek in uw film wilt gebruiken, moet u de eigenaar van de rechten zijn  

of toestemming voor gebruik hebben gekregen van de auteur of zijn rechthebbenden.  

Ons team zal u om bewijs vragen. Er bestaat ook veel muziek vrij van rechten:  

aarzel niet om de audiobibliotheek van YouTube te raadplegen.  

In welke taal moet ik mijn film maken?  

U kunt uw film in de taal van uw keuze maken.  

Als uw film in een andere taal dan het Frans is, moet de vertaling van de dialogen,  

echter wel in het Frans zijn . U moet ons namelijk de tekst van de tijdgecodeerde dialogen bezorgen  

(uitleg hieronder), en dit document MOET in het Frans zijn opgesteld.  

Als de tekst van de tijdgecodeerde dialogen nog niet klaar is op het moment van uw registratie,  

moet u ons, voor het goed begrip van uw film, ten minste de vertaling van de dialogen in het Frans 

(dus zonder tijdcode) bezorgen. Dit bestand kan rechtstreeks bij het inschrijvingsformulier worden 

gevoegd. 

 

Wat is een lijst van tijd gecodeerde dialogen? 

Dit is een lijst van alle dialogen van uw film, overgeschreven en precies corresponderend met de 

tijdscode van het beeld (formaat 00m:00s). Een tijdscode is de precieze timing van de dialoog.  

Zo kunnen we uw film ondertitelen.  

Voor een voorbeeld van tijd gecodeerde dialogen HIER.  
 

Mag ik meerdere video's inzenden voor de wedstrijd?  

Ja, u mag zoveel films als u wilt gratis inzenden. Er kan echter slechts één film per regisseurs voor de 

competitie worden geselecteerd.  

Gelieve bij het inschrijven van uw verschillende films, steeds dezelfde contactgegevens te gebruiken. 

 

Mag ik mensen filmen zonder hun toestemming?  

Neen, alle personen die in uw film voorkomen moeten toestemming geven, zowel voor de opnames 

als voor de uitzending van de film op het festival en/of op de sociale netwerken van TEFF,  

met uitzondering van personen die niet bij uw verhaal betrokken zijn en niet geïdentificeerd kunnen 

worden, d.w.z. die niet herkenbaar zijn. (Voor meer informatie, zie reglement, artikel #7.) 

 

 

INSCHRIJVING VOOR DE «FAIS TON COURT! » WEDSTRIJD VAN TEFF  

 

Wie kan zich inschrijven en aan deze wedstrijd deelnemen? 

De wedstrijd is gratis en staat open voor alle fysische personen in België, met uitzondering van 

personeel en vrijwilligers van het organiserende bedrijf van het Festival en hun gezinnen, evenals alle 

personen die hebben meegewerkt aan de ontwikkeling van de wedstrijd.  

Deze wedstrijd staat niet open voor personen buiten België wonend.  

Opgelet, de adressen zullen bij de inschrijving gecontroleerd worden. 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMGrzUbTaPw-Rfx1dxUtc4Q/videos
https://teff.be/storage/ILLUS%20DIVERS/CONCOURS%20GSM%202023/Exemple%20dialogue%20timecode.pdf
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Ik ben minderjarig, mag ik meedoen? 

Ja, maar minderjarigen moeten van hun ouders of voogd een ondergetekende 

toestemming tot deelname bekomen (model beschikbaar op de wedstrijdpagina op onze website of 

HIER). Deze ouderlijke machtiging moet direct bij het inschrijvingsformulier worden gevoegd. 

 

Welk type videobestand(en) aanvaardt u? 

MP4 of MOV formaat, 400Mb maximum 

 

Kan ik mijn film vóór het festival uitzenden op sociale netwerken of elders?  

Neen, we vragen exclusiviteit voor de uitzending tijdens het festival. We zullen daarna,  

na het festival, de film online zetten. U bent tevens ook vrij om na het festival de film uit te zenden 

waar en wanneer u maar wilt (tenzij uw film ook geselecteerd is voor deelname aan de 

“Internationaal Pom's D'Or Festival”, die wordt gehouden op 17 november 2021, of aan het 

“Ramdam Festival” in januari 2022 – Zie wedstrijdreglement, artikel # 4 en #6). Als een ingezonden 

film voor het einde van het festival online gaat of vertoond werd, wordt deze van de competitie 

uitgesloten. 

 

Ik geraak niet bij het formulier, wat moet ik doen?  

Het probleem kan aan uw webbrowser liggen: aarzel niet om het opnieuw met een andere browser 

te proberen. Als het nog steeds niet werkt, neem dan contact op met ons team via concours@teff.be  

met screenshots van de foutmeldingen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.  

 

Ik heb een fout gemaakt bij het invullen van het formulier of het opsturen van de film 

(verkeerde informatie, verkeerd videobestand...), wat moet ik doen?  

Maak je geen zorgen. Breng ons team - concours@teff.be  - op de hoogte met vermelding van uw 

naam, voornaam, titel van uw film, e-mail gebruikt in het inschrijvingsformulier en de gevonden fout. 

Ons team zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om u te vertellen wat u moet doen. 

 

Ik heb geen bevestiging van mijn inschrijving ontvangen via het formulier 

Een bevestigingsmail van noreply@zonefestival.com  zou u moeten bereiken na validatie van het 

online formulier. Dit kan een paar minuten duren. Als u 24 uur na uw inschrijving, en na het 

controleren van uw spam, nog steeds niets hebt ontvangen, neem dan contact op met ons team via 

concours@teff.be . Wij zullen zo spoedig mogelijk antwoorden. 

 

Ik heb geen ontvangstbevestiging van mijn film ontvangen  

Na ontvangst van uw film ontvangt u een automatische bevestiging-mail van concours@teff.be .  

Als u 24 uur na het verzenden van uw film en na het controleren van uw spam nog steeds niets hebt 

ontvangen, neem dan contact op met ons team via film@teff.be .  

Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden. 

 

 

 

 

 

 

https://teff.be/storage/ILLUS%20DIVERS/CONCOURS%20GSM%202023/Documents%20NL/Ouderlijke%20toestemming%20deelname%20minderjarige%20GSM%20wedstrijd.pdf
mailto:concours@teff.be
mailto:concours@teff.be
mailto:noreply@zonefestival.com
mailto:concours@teff.be
mailto:concours@teff.be
mailto:film@teff.be


 

Meer informatie over het festival: www.teff.be 
 

OFFICIËLE SELECTIE 

 

Wanneer wordt de selectie bekend gemaakt?  

De officiële selectie zal in de loop van september 2021 op onze website en sociale netwerken worden 

bekendgemaakt. Er zal ook persoonlijk contact met u worden opgenomen via e-mail  

(vergeet niet uw spam te controleren!!).  

 

Waar kan ik de officiële selectie bekijken?  

De films van de officiële selectie zullen tijdens het festival op het grote scherm te zien zijn  

en na het festival op onze sociale netwerken.  

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op de avond van 14/11/2021. 

 

 

PRIJZEN 

 

Welke prijzen zullen worden toegekend, en door wie?  

Er worden drie prijzen toegekend: twee prijs van de jury (Beste originele idee en Beste 

regisseur) en een publieksprijs.  

 

De 3 prijzen worden beloond met een prijzengeld van 400€ elk. 

 

* Het publiek kan aan het eind van de festivalvertoning stemmen.  

De film met de meeste stemmen zal de winnaar zijn. 

 

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de prijsuitreiking op de avond van het slotgala 

van het festival op 12 november 2023. 

 


