INSCHRIJVINGSFORMULIER
BRUSSELS CO-PRODUCTION FORUM 2020
!

Alle

vragen

zijn

verplicht

in

te

vullen

om

de

kandidatuur

te

vervolledigen!

Projet
Originele titel :……………………………………………..……………………………………………………….
Engelstalige titel (indien van toepassing) :..…...…………………………………………………………...…..
Regisseur :………………………………………………………………………………………………………….
Productiehuis :…….………………………………………………………………………………………….……
Producent :………………………………………………………………………………………………………....
Ta(a)l(en) gesproken door de persoon die het project komt voorstellen:
❒ Nederlands
❒ Frans
❒ Engels
Genre (animatie, fictie, documentaire):………………………………………………………………….………
Geschatte duur van de film :.………………………………………………………………………………….….
Draaiperiode (indien gekend) :.……………………………………………………………………..…………...
Korte synopsis (max. 700 tekens) :

Budget
Totaal geschat budget :.……..………….………………………………………………………………………..
Bevestigd budget :.……………………………….……………………...………………………………………..
Bedrag voorzien door (naam organisatie):................................................................................................
Bevestigd op (datum):……….....................................................................................................................
Bedrag voor co-productie: ……………………………………………………….……….................................
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Contact
E-mail producent :…..……………………………………………………...……………………………...………
Telefoonnummer producent (liefst gsm):.……………….…………………………………… .……………….
Adres productiehuis :……………………………………………………...………………………………………
Telefoonnummer productiehuis: ………………………………………………………………...……………....
Website productiehuis:.…………………………………………………………….……………………………..

Biografie van de regisseur (max. 700 tekens) – gelieve te schrijven in de 3de persoon enkelvoud

Biografie van de producent (max. 700 tekens) – gelieve te schrijven in de 3de persoon enkelvoud
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Gelieve onderstaande documenten toe te voegen:
1. Lange synopsis (3 à 5 pagina’s)
2. Intentieverklaring van de regisseur
3. CV en foto van de regisseur
4. (Voorlopig) budget – gebruik bijlage 2.
5. Intentieverklaring van de producent (motivatie, strategie, op welke vlakken co-productie gezocht
wordt, beoogde samenwerking etc.)
6. CV en foto van de producent
7. Filmografie en logo van het productiehuis – gelieve ook (toekomstige) release data en eventuele
selecties op festivals/prijzen te vermelden.
8. Elke bijlage die nuttig wordt geacht ter ondersteuning van de kandidatuur (niet verplicht)
9. Videolinks naar vorige werken (niet verplicht)
Deze documenten worden uitsluitend gebruikt met het oog op selectie van de projecten door het
selectiecomité.
De informatie wordt gepubliceerd bij selectie. Gelieve de kandidatuur grondig na te kijken
alvorens in te dienen.
❒ Ik ben gemachtigd om dit project in te dienen bij het Brussels Co-Production Forum 2020.
❒ Ik engageer mij om mijn project voor te stellen op het Brussels Co-Production Forum (7 & 8
september 2020) bij selectie.
❒ Ik begrijp dat alle informatie uit dit document gepubliceerd zal worden bij selectie en deel kan
uitmaken van een publicatie in de officiële catalogus van het Brussels International Film Festival 2020.

Naam :
Functie :
Handtekening :
Datum :

Gelieve het formulier en alle bijlagen in 1 pdf-bestand op te sturen naar
forum@briff.be.
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