7. İSTANBUL ANİMASYON FESTİVALİ
7. İstanbul Uluslararası Animasyon Festivali, Kasım 2011'de gerçekleştirilecektir.

Kimler Başvurabilir?
Yarışma herkese açıktır. Sadece 1 Ocak 2009'den sonra tamamlanmış filmler kabul
edilecektir.

Kategoriler
IAF Büyük Ödülü: Hikayesi ve animasyon tekniğini en iyi harmanlayan kısa filmlerin
seçileceği kategoridir.
Uzun Metraj: Süresi 40dk'dan fazla animasyon filmler
Türk Kısa Filmi: Türkler tarafından üretilmiş animasyon kısa filmler.
Öğrenci Filmi: Öğrenciler tarafından üretilmiş animasyon kısa filmler.
İlk Film: İlk filmini yapan kişiler tarafından üretilmiş animasyon kısa filmler.
Müzik Klibi: Animasyon tekniklerinden birinin ya da bir kaçının kullanıldığı müzik
klipleri.

Takvim
Son başvuru tarihi: 7 Eylül 2011 Cuma 18:00'e kadardır.
Kabul edilen filmlerin açıklanma tarihi: 25 Eylül Pazartesi'dir.
Başvuru tarihinden sonra tarafımıza ulaştırılan filmler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Başvuru


Başvurular ücretsizdir.



Başvuru formu tamamen doldurulmalı ve filmin yanında gönderilmelidir.



Gönderilecek her bir film için ayrı ayrı başvuru formu doldurulmalıdır.



Gönderim masrafları tamamen yarışmacıya aittir.



Yarışmacılar istedikleri kadar çalışma ile katılabilirler. Her çalışma için ayrı başvuru
yapılır.



Çalışma DVD, miniDV,16mm veya 35mm formatlarından birinde teslim edilmek

zorundadır. Eser büyük ekranlarda gösterilebileceği için yüksek kalitede (720 x 576)
sunulması şarttır.

Koşullar


Yarışmaya katılacak çalışmanın, tamamen o kişi veya ekibin çalışması olması
gerekmektedir. Aksi ispatlandığı takdirde, çalışma otomatik olarak diskalifiye
edilecektir. Çalışmanın içerisinde kullanılan, başkalarına ait video, müzik veya
grafik gibi unsurlar sahipleri itiraz etmediği sürece değerlendirmeye alınacaktır.



Video, film veya fotoğraf gibi çekim malzemeleri kullanıp kullanmamak tamamen
serbesttir.



Her türlü görsel efekt ve animasyon tekniği serbesttir. Klasik 2D çizgi animasyon,
bilgisayar destekli 3D animasyon, stop motion gibi her türlü animasyon tekniği
ve/veya görsel malzemeye optik, kimyasal, fiziksel veya dijital müdahale ile yapılan
her türlü görsel efekt tekniği kullanılabilir.



Yarışmaya katılacak çalışmanın belli bir öykü anlatıp anlatmaması, karakterler ve
diyaloglar içerip içermemesi ve kullanılan estetik dile ve üsluba dair her türlü tercih
serbesttir.



IAF yarışmaya katılacak bütün çalışmaların gösterim ve IAF'nin kendi basılı ve
görsel duyurularında veya materyallerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
Kesinlikle ticari amaç için kullanılmayacaktır.

Nasıl Kazanacaksınız?


Çalışmanın kurallara uygunluğu gözden geçirilecek ve bir ön eleme yapılacaktır.



Ön eleme sonuçları 25 Eylül Pazartesi günü açıklanacaktır.



Çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek ancak ödül törenine kadar sonuçlar
açıklanmayacaktır.



Verilecek ödüller kategoriler bölümünde belirtilmiştir.



Jüri herhangi bir dalda ödüle değer eser olmadığını düşünürse o dalda ödül
vermeyebilir.



Jüri eğer isterse bazı çalışmaları Jüri Özel Ödülüne layık görebilir.

Başvuru Adresi
Yetkili: Efe Efeoğlu
PK.179 Beyoğlu İstanbul

İstanbul Animasyon Festivali İletişim
Adres: Defterdar Yokuşu No:58/5 Cihangir Beyoğlu/İstanbul
Telefon: 0212 292 43 68
Mobil: 0533 346 86 89
Email: yarisma@iafistanbul.com

