BRUSSELS CO-PRODUCTION FORUM - 5TH EDITION
CALL FOR PROJECTS

I. PRESENTATIE & ORGANISATIE
de

Het Brussels Co-Production Forum wordt voor de 5 keer georganiseerd tijdens het Brussels
International Film Festival (03 > 13.09.2020) met als doel om nieuwe samenwerkingen tussen
Belgische en Europese producers te stimuleren. Dit jaar wordt er specifiek een Belgisch luik ingericht
om co-producties tussen Nederlandstalige en Franstalige producers te bevorderen.
De vijfde editie van het forum vindt plaats op maandag 7 en dinsdag 8 september 2020.
Het forum bestaat uit :
- Pitching sessie van de geselecteerde projecten
- Individuele ontmoetingen tussen geselecteerde en geïnteresseerde producenten
Bij selectie krijgen de producenten de kans om:
- Hun project te pitchen voor parterorganisaties en potentiële Belgische co-producenten
- Hun project voor te stellen tijdens de individuele ontmoetingen met potentiële Belgische coproducenten
- Hun bestaande contacten in de Belgische Franstalige filmsector versterken.

II. HOE UW KANDIDATUUR INSTUREN?
Deze sectie is om de samenwerkingen tussen Franstalige producenten uit Brussel en Wallonië en
Nederlandstalige producenten uit Vlaanderen en Brussel verder te ontwikkelen en te bevorderen.
Binnen deze sectie worden er maximum 6 projecten geselecteerd: 3 Franstalige projecten uit
Brussel/Wallonië en 3 Nederlandstalige projecten uit Vlaanderen/Brussel. De selectie wordt bekend
gemaakt in de loop van de maand augustus.
Inschrijvingsvoorwaarden
Enkel de projecten die voldoen aan de volgende criteria komen in aanmerking voor selectie
- Het project wordt ontwikkeld door een Belgische productiehuis
- Het project is een langspeelfilm. Alle genres worden aanvaard (animatie, fictie en
documentaire)
- Nederlandstalige projecten op zoek naar een Franstalige co-producent en vice versa.
Alle producenten die een project indienen, engageren zich ertoe om deel te nemen bij selectie.
Producenten die in aanmerking komen voor de projectoproep kunnen hun kandidatuur ten laatste op 3
augustus 2020 via mail opsturen naar forum@briff.be. De kandidaturen moeten in
1 enkel PDF-bestand, inclusief alle bijlages worden ingestuurd.
Onvolledige kandidaturen en projecten die niet voldoen aan de voorwaarden worden niet
behandeld.
De organisatie staat ter beschikking van de producenten voor alle vragen over hun kandidatuur en
inschrijving.
CONTACT
Brussels International Film Festival – www.briff.be
Inschrijving & vragen: forum@briff.be

2

