
Wedstrijdreglement van de Limburgse Filmdagen 2019 georganiseerd door CineLOVA 

Aanmelding: 
1. Voor de aanmelding van films wordt jaarlijks op de website van CineLOVA de 

aanmeldprocedure bekend gemaakt en de wijze waarop de films kunnen worden 
aangeboden.  
Voorts staat op de website het huishoudelijk reglement van de Limburgse Filmdagen, 
alsmede het aanmeldingsformulier. 

2. Aanmelding door clubs en leden van CineLOVA is gratis.  
Niet-CineLOVA kunnen deelnemen tegen inschrijfgeld voor de afdekking van kosten, 
waaronder Buma/Stemra. 
Het bedrag wordt jaarlijks door het bestuur van CineLOVA vastgesteld. 
Bij de aanmelding kiest de maker uit twee categorieën: 

 Fictie: Een film gebaseerd op een verhaal of tekst, die niet op werkelijkheid is 
gebaseerd, maar gemaakt is vanuit de fantasie van de auteur.  

 Non-Fictie: Een film gebaseerd op echt gebeurde feiten, waarvan de beelden 
hoofdzakelijk op de werkelijkheid van het thema betrekking hebben. 

3. Toelating films: 

 De film mag niet gemaakt zijn op commerciële basis of met een commercieel 
oogmerk. 

 De lengte van de film mag de projectieduur van 30 minuten niet overschrijden. 

 De inhoud of strekking van de film mag niet in strijd zijn met de wetgeving op goede 
zeden en openbare orde. 

 Over bij de film gebruikte muziek, die geregistreerd is bij Buma/Stemra, worden de 
volgende gegevens vermeld bij inschrijving: 
Titel CD/plaat – titel muziekstuk – naam uitvoerende artiest – speelduur – componist 
– Bumanummer/uitgever. 

 CineLOVA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid t.a.v. portretrechten, 
gekopieerde filmfragmenten, foto’s, van TV of internet afkomstige beelden, die in 
aangemelde films zijn opgenomen. De auteur blijft zelf volledig aansprakelijk voor 
overtreding van wetgeving op dit terrein en gevolgen van niet toegekende rechten.  

4. Indien de totale projectietijd van de aanmeldingen de beschikbare projectietijd van de 
Limburgse Filmdagen overschrijdt, is de ranking van de besloten jurering bepalend voor 
definitieve opname in het programma van de Limburgse Filmdagen. 
Na het sluiten van de beroepstermijn, wordt het programma op de CineLOVA website 
gepubliceerd, zodat de deelnemers, die in het programma zijn opgenomen geen apart 
bericht meer hoeven te ontvangen. 
Deelnemers, waarvan de film is afgewezen, ontvangen meteen na de jurybeoordeling wel 
individueel bericht, zodat binnen acht dagen beroep kan worden aangetekend. 

5. De wedstrijdsecretaris ziet toe op naleving van het reglement, de aanmeldingsdatum en 
deadline voor aanlevering van de film. Zijn beslissing voor het afwijzen voor een film om 
reglementaire redenen is bindend. 

6. De films moeten uiterlijk op de sluitingsdatum van de inschrijvingen digitaal aangeleverd zijn 
via de web-site van CineLOVA als .MP4  of .MOV formaat. 

 
Het filmfestival: 

7. Het bestuur van CineLOVA wijst per jaar een jury aan, die bestaat uit een achttal juryleden, 
die via de website van CineLOVA worden bekend gemaakt. 

8. Deze jury bepaalt de ranking van de films via een puntenwaardering en kent de daaraan de 
volgende prijzen toe. 

 Het laureaat voor de hoogst scorende film van het festival.  

 Voorts goud, zilver en brons voor de achtereenvolgens best scorende fictie films  



 Idem goud, zilver en brons voor de achtereenvolgens best scorende non-fictiefilms 

 Prijzen voor uitzonderlijke deelaspecten van de filmproductie,  zoals muziek, acteurs, 
cameravoering, beste nieuwkomer, meest originele idee, enz.   

9. De jury van de Limburgse Filmdagen draagt de films, die naar haar oordeel de beoogde 
kwaliteit hebben voor deelname aan het landelijk festival, voor aan de NOVA t.b.v. het 
verkrijgen van een nominatie voor deelname aan het landelijk NOVA festival  

10. De deelnemers aan de Limburgse Filmdagen ontvangen geen juryrapport maar worden in 
staat gesteld om tijdens het CineLOVA filmcafe zijn of haar film te vertonen en met daarbij 
een filmbespreking door enkele gevorderde filmers en aanwezigen. 
 

Beroep: 
11. Indien een film niet wordt toegelaten tot de Limburgse Filmdagen ontvangt de maker 

daarvan bericht, waarna er binnen acht dagen beroep kan worden aangetekend bij de 
wedstrijdsecretaris. Herbeoordeling door een nieuwe, door het bestuur benoemde jury, is 
bindend. De kosten voor beroep bedragen € 10,-, door de maker te voldoen aan de 
penningmeester van CineLOVA. 

12. In alle situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van CineLOVA in 
overleg met de wedstrijdsecretaris. 

 
Jaarlijks te publiceren via de CineLOVA website: 

 Het huishoudelijk reglement 

 Het inschrijfbedrag voor niet CineLOVA leden. 

 De datum van de Limburgse Filmdagen 

 De startdatum van de inschrijvingen 

 Het inschrijfformulier 

 De uiterste datum voor inschrijving. 

 De datum waarop de film moet zijn aangeleverd 

 De datum waarop de Limburgse jury de films beoordeelt 

 De uiterste datum waarop een maker beroep kan aantekenen. 

 De kosten voor het in beroep gaan. 

 Het programma voor de Limburgse Filmdagen, een week na uiterste de datum van beroep. 

 De uitslag van de Limburgse Filmdagen meteen na afloop van het festival 
 
 


