Trumpametražių šokio filmų konkursas
Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis „Naujasis Baltijos šokis’14” Tarptautinės šokio dienos –
balandžio 29 – proga kviečia dalyvauti konkurse ir laimėti festivalio akreditaciją
Iki balandžio 22 d. sukurk trumpametražį filmą tema: „šiuolaikinis šokis“ ir laimėk akreditaciją į gegužės
9-15 d. Vilniuje vyksiantį aštuonioliktą tarptautinį šiuolaikinio šokio festivalį „Naujasis Baltijos šokis‘14“
arba kitus smagius prizus.
Konkurso taisyklės:
 Sukurk trumpametražį filmą tema: „šiuolaikinis šokis“
 Patalpink jį „YouTube“ ar „Vimeo“ svetainėse
 Iki balandžio 22 d. siųsk filmo nuorodą ir savo kontaktus adresu events@dance.lt
 Nuo balandžio 22 d. nuorodos bus talpinamos festivalio „Naujasis Baltijos šokis” paskyroje
socialiniame tinkle „Facebook“ : http://www.facebook.com/pages/Naujasis-BaltijosŠokis/181157471931352?fref=ts
 Nuorodos talpinamos filmų atsiuntimo seka
 Nuorodas talpina rengėjai
 Iki Tarptautinės šokio dienos – balandžio 29 d., 9.00 – daugiausiai balsų („like“) surinkusio šokio
filmo komandai bus padovanota „Naujojo Baltijos šokis“ festivalio akreditacija (1 asm.) ir 100 Lt
vertės prekybos centro „Europa“ (www.pceuropa.lt) dovanų čekis
 Festivalio rengėjai už atitikimą šokio filmų žanrui ir meninę filmo kokybę savo nuožiūra pakvies
vieno iš filmų kūrėjus (iki 3 asm.) į festivalio atidarymo spektaklį Nacionaliniame dramos teatre
gegužės 9 d.
 Konkurso nugalėtojai bus paskelbti balandžio 29 d., Tarptautinę šokio dieną, www.dance.lt
svetainėje ir „Naujojo Baltijos šokio” paskyroje socialiniame tinkle „Facebook“
 Rengėjų sprendimas dėl laimėtojų yra galutinis ir neginčijamas
 Konkurse negali dalyvauti 2013 metais ”Naujojo Baltijos šokio” filmų konkurse dalyvavę filmai
 Filmuoti galima viskuo, kas filmuoja
 Pageidaujama filmo trukmė nuo 18 sek. iki 18 min.
 Filmų kūrėjai prisiima visą su autorinėmis teisėmis susijusią atsakomybę už jų filmuose
panaudotą meninę produkciją
„Naujasis Baltijos šokis ‘14“ – tai gegužės 9-15 d. Vilniuje vyksiantis aštuonioliktasis Lietuvos šokio
informacijos centro ir „Vilniaus festivalių“ rengiamas Tarptautinis šiuolaikinio šokio festivalis, kuris yra
didžiausias šiuolaikinio šokio renginys Baltijos šalyse. Festivalis kasmet Lietuvos visuomenei suteikia
galimybę pažinti šalies ir pasaulines šokio tendencijas. Per septyniolika metų „Naujasis Baltijos šokis“
pristatė daugiau negu 170 trupių ir choreografų iš 25 šalių.
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