DOCPOINT 2016: KOTIMAISEN ESITYSSARJAN JA OPPILASTYÖSARJAN SÄÄNNÖT

YLEISTÄ	
  
DocPoint-‐festivaalilla	
  esitetään	
  vuosittain	
  suomalaisista	
  dokumenttielokuvista	
  koostuva	
  kotimainen	
  esityssarja	
  sekä	
  
oppilastyösarja.	
  
Festivaalin	
  nimeämä,	
  korkeintaan	
  viisihenkinen	
  valintaraati	
  valitsee	
  kotimaiseen	
  esityssarjaan	
  noin	
  10-‐15	
  uutta	
  
suomalaista	
  dokumenttielokuvaa	
  ja	
  oppilastyösarjaan	
  korkeintaan	
  12	
  oppilastyötä.	
  Oppilastyösarjaan	
  ilmoitettuja	
  
elokuvia	
  voidaan	
  nostaa	
  myös	
  kotimaiseen	
  esityssarjaan.	
  Raadin	
  puheenjohtajana	
  toimii	
  DocPointin	
  taiteellinen	
  
johtaja	
  Ulla	
  Simonen.	
  
15.	
  DocPoint	
  –	
  Helsingin	
  dokumenttielokuvafestivaali	
  järjestetään	
  Helsingin	
  keskustan	
  elokuvateattereissa	
  25.1.	
  -‐	
  
31.1.2016.	
  
	
  	
  
EDELLYTYKSET	
  OSALLISTUMISELLE	
  	
  
Kotimaisen	
  ja	
  oppilassarjaan	
  ilmoittautuminen	
  on	
  kaksivaiheinen.	
  Ilmoittautumisen	
  ensimmäinen	
  vaihe	
  on	
  tarkoitettu	
  
elokuville,	
  jotka	
  ovat	
  valmistuneet	
  tai	
  joilla	
  on	
  ollut	
  julkinen	
  ensiesitys	
  16.10.2014	
  –	
  31.5.2015	
  välisenä	
  aikana.	
  
Nämä	
  elokuvat	
  tulee	
  ilmoittaa	
  viimeistään	
  11.9.2015.	
  Toisen	
  vaiheen	
  ilmoittautuminen	
  päättyy	
  14.10.2015,	
  tähän	
  
mennessä	
  ilmoitetaan	
  1.6.2015	
  ja	
  sen	
  jälkeen	
  valmistuneet	
  dokumenttielokuvat.	
  Mikäli	
  olet	
  ilmoittanut	
  kotimaiseen	
  
hakuun	
  vuoden	
  2015	
  festivaalille	
  elokuvan,	
  joka	
  ei	
  ollut	
  valmistunut	
  viime	
  vuoden	
  vastaaviin	
  päivämääriin	
  mennessä,	
  
saat	
  ilmoittaa	
  sen	
  tänä	
  vuonna	
  uudestaan.	
  
Elokuville	
  ei	
  ole	
  pituusrajoitusta.	
  Valinnoissa	
  painotetaan	
  dokumenttielokuvien	
  luovaa	
  ja	
  elokuvallista	
  toteutusta.	
  
Esityssarjoihin	
  ilmoitetut	
  TV-‐ohjelmat,	
  esittelyvideot	
  ja	
  opetusohjelmat	
  jätetään	
  käsittelemättä.	
  Esityskopiossa	
  tulee	
  
olla	
  tekstitys	
  englanniksi,	
  jos	
  elokuva	
  on	
  muun	
  kuin	
  englanninkielinen.	
  Ensi-‐illat	
  ovat	
  etusijalla.	
  
Ilmoittautuminen	
  tapahtuu	
  sähköisellä	
  lomakkeella.	
  Verkossa	
  tehdyistä	
  ilmoittautumisista	
  tulee	
  sähköpostiin	
  
vahvistus,	
  joka	
  tulee	
  palauttaa	
  tulostettuna	
  ja	
  allekirjoitettuna	
  DocPointin	
  toimistolle	
  kolmen	
  DVD-‐kopion	
  kanssa	
  
kunkin	
  vaiheen	
  viimeiseen	
  ilmoittautumispäivään	
  mennessä	
  (postileima	
  riittää).	
  Jos	
  katselukopiona	
  toimii	
  online-‐
linkki,	
  pelkkä	
  allekirjoitettu	
  vahvistus	
  riittää.	
  
Kotimaiseen	
  esityssarjaan	
  ilmoitettavien	
  elokuvien	
  tuotantomaa	
  tai	
  merkittävä	
  osatuotantomaa	
  tulee	
  olla	
  Suomi.	
  
Oppilastyösarjaan	
  ilmoitettavien	
  elokuvien	
  tulee	
  olla	
  suomalaisten	
  oppilaitosten	
  tuottamia.	
  	
  
Raadilla	
  on	
  halutessaan	
  oikeus	
  kutsua	
  sarjaan	
  myös	
  muita	
  kuin	
  tämän	
  hakukäytännön	
  kautta	
  ilmoitettuja	
  elokuvia.	
  	
  	
  
DocPoint-‐festivaalille	
  ilmoitettuja	
  elokuvia	
  voidaan	
  esittää	
  festivaalin	
  ohjelmistossa	
  1-‐3	
  kertaa	
  18.1.-‐28.2.2016	
  
välisenä	
  aikana.	
  Osaa	
  elokuvista	
  voidaan	
  esittää	
  helmi-‐	
  ja/tai	
  maaliskuussa	
  järjestettävissä	
  lisänäytöksissä	
  Espoon	
  ja	
  
Helsingin	
  kulttuuritaloissa	
  1-‐4	
  kertaa.	
  	
  

Valinnoista	
  ilmoitetaan	
  henkilökohtaisesti	
  valittujen	
  elokuvien	
  tuotantoyhtiöille/ohjaajille	
  viimeistään	
  joulukuun	
  16.	
  
päivänä	
  2015.	
  Emme	
  ilmoita	
  hylkäyspäätöksistä.	
  DocPointin	
  ohjelmisto	
  julkaistaan	
  tammikuun	
  2016	
  alussa,	
  jolloin	
  
myös	
  kotimaiseen	
  esityssarjaan	
  että	
  oppilastyösarjaan	
  valitut	
  elokuvat	
  julkistetaan.	
  
	
  
OSALLISTUMISMENETTELY	
  
1.Täytä	
  hakulomake	
  osoitteessa:	
  http://docpoint.info/media-‐industry/kotimainensarja2015/	
  
(huom.	
  haku	
  aktivoituu	
  vasta	
  lähetys-‐painikkeen	
  klikkaamisen	
  jälkeen).	
  	
  	
  
2.	
  Lähetä	
  seuraavat	
  materiaalit	
  postitse	
  osoitteeseen	
  DocPoint	
  ry,	
  Fredrikinkatu	
  23,	
  00120	
  Helsinki:	
  
*	
  sähköpostitse	
  vastaanotettu	
  ilmoittautumislomakkeen	
  kopio	
  tulostettuna	
  ja	
  allekirjoitettuna	
  
*	
  3	
  kpl	
  DVD-‐kopioita	
  elokuvasta,	
  jollei	
  elokuvasta	
  ole	
  online-‐linkkiä	
  
*	
  jos	
  elokuva	
  on	
  muun	
  kuin	
  suomenkielinen,	
  katselukopion	
  tulee	
  olla	
  tekstitetty	
  suomeksi	
  tai	
  englanniksi.	
  Mahdollisen	
  
esityskopion	
  tulee	
  olla	
  tekstitetty	
  englanniksi,	
  mikäli	
  elokuvan	
  dialogi	
  on	
  muu	
  kuin	
  englanti.	
  
	
  	
  
Ensimmäisen	
  haun	
  viimeinen	
  ilmoittautumispäivä	
  on	
  11.9.2015.	
  Toisen	
  vaiheen	
  ilmoittautuminen	
  päättyy	
  14.10.2015	
  
(postileima	
  riittää).	
  
Mikäli	
  elokuva	
  valmistuu	
  lopullisesti	
  vasta	
  virallisen	
  ilmoittautumisajan	
  jälkeen,	
  otathan	
  yhteyttä	
  DocPointin	
  
toimistoon.	
  	
  	
  	
  
	
  
LISÄTIETOJA	
  
	
  	
  
Liina	
  Sipilä	
  
festivaalikoordinaattori	
  
DocPoint	
  –	
  Helsingin	
  dokumenttielokuvafestivaali	
  
puh.	
  040	
  7246	
  782	
  /	
  09	
  672	
  472	
  
info(at)docpoint.info	
  /	
  www.docpoint.info	
  
	
  

