Filmifestivali KeLaff osaleja juhend
Tallinna Kadaka Lasteaed ja Tallinna Lehola Lasteaed korraldavad lühianimafilmide festivali
Tallinna lasteaiaealistele lastele. KeLaFF tähistab mõistet “Kevadine laste filmifestival” ning
selle originaalomanikud on Tallinna Kadaka Lasteaed ja Tallinna Lehola Lasteaed.
Festivali eesmärk on populariseerida filmikunsti, tutvustada visuaalse loometöö telgitaguseid
ning arendada laste ja täiskasvanute koostööoskuseid.
Festivalist oodatakse osa võtma Tallinna lasteaedade rühmi õpetajate juhendamisel. Töid
saab esitada vahemikus 01.02-13.03.2020. Filmid linastuvad laste filmifestivalil KeLaFF
22.04.2020 algusega kell 18:00 kultuurikeskuses Kaja.
Nõuded osalevale tööle
Film sobib festivali üldteemaga Eesti rannarahva lood (tulenevalt aasta lind 2020: tuttpütt).
Filmi pikkus on 2 kuni 10 minutit, kus sisalduvad ka algus- ja lõputiitrid. Nendes peavad
sisalduma vähemalt filmi pealkiri, autor, valmimise aeg.
Filmi kvaliteet on vähemalt 1080p, formaat on mp4.
Kasutada võib animatsiooni erinevaid liike, kuid laste näod ei tohi olla filmil äratuntavad.
Esitatav töö peab olema originaallooming, kasutada võib ainult enda poolt loodud ja
monteeritud materjali.
Filmi tegemisel, sh muusika kasutamisel peetakse kinni Autoriõiguse Seadusest (siin).
Osaleja kinnitab, et omab kõiki vajalikke õigusi antud filmi esitamiseks ja annab
korraldajatele määramata ajaks üle kõik mis tahes viisil üleantavad lihtmeedia õigused
festivalile esitatud filmi kasutamiseks (nt pressiteated, ürituse reklaam sotsiaalmeedias,
artiklid jne).
Me ei oota õpetajate filme, vaid laste ja täiskasvanu koostöist loomingut. Lapsed peavad
olema arusaadavalt kaasatud kas
a) süžee loomisel
b) filmimise protsessis
c) animeerimisel
d) monteerimisel
või kõikides etappides.
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(allalaadimisvõimalusega). hiljemalt 13.03.2020. Iga lasteaed saab esitada ühe filmi.
Osalemiseks tuleb saata korraldajatele e-kiri märksõnaga KELAFF aadressil
kelaffilm@gmail.com. K
 irjas on vaja märkida osaleva lasteaia nimi, kontaktandmed ning
lisada Google Drive link festivalil osaleva filmi veebiaadressiga.

Hindamine

Festivalile esitatud tööd vaatab läbi ja hindab erapooletu žürii. Žürii koosseisu kuulub
esindaja Eesti Ornitoloogiaühingust, Tallinna Haridusametist, Rohelise Kooli programmist
ning Tallinna Ülikoolist. Žüriil on õigus esitada filme erinevatele tunnustustele. Žüriil on õigus
teha ettepanekuid festivali kava koostamisel. Žüriisse ei tohi kuuluda isik, kes töötab ükskõik
missuguses Tallinna lasteaias.
Ajavahemikul 01.-17.04.2020 laetakse festivalile laekunud animafilmid Facebook
veebikeskkonda KeLaFF I Kevadine laste filmifestival lehele, kus avalikkus saab neid laikida,
valides nii oma lemmikud.
Enim Facebookis laike kogunud filmidele auhinnad kategoorias Publiku lemmik!
Žürii poolt parimateks tunnistatud filmide autoritele auhinnad!
Linastumine
Festivalile esitatud nõuetele vastavad animafilmid, enim publiku hääli kogunud ja žürii poolt
esile tõstetud animafilmid linastuvad 22.04.2020 kell 18:00 Mustamäe kultuurikeskuses Kaja
vastavalt korraldajate ja žürii ettepanekutele koostatud programmina. KeLaFFile on oodatud
kõik huvilised (lasteaiarühm, pered, personal), kuid kindlasti peab kohal viibima vähemalt
üks lasteaia esindaja. Palun teatada hiljemalt 15.04.2020 aadressil kelaffilm@gmail.com
umbkaudne arv, mitu osalejat asutusest filmifestivalile tuleb.
Vaided
Kõikvõimalikud vaided esitada omapoolsete argumentidega e-postile kelaffilm@gmail.com.
Vaided vaadatakse läbi 5 tööpäeva jooksul vaide laekumisest.
Vaidluste lahendamisel on lõppsõna festivali korraldusmeeskonnal.

Mõnusat nokitsemist ja häid filmielamusi!

