III Национални фестивал дечјег видео клипа КИДИКЕМ
Тема: РАЗМИШЉАЈ ГЛАСНО
Крајњи рок за пријаву на фестивал је 15. фебруар 2018. године
Дечји културни центар Београд организује конкурс за трећи
Национални
фестивал дечјег видео клипа на којем ће се представити филмови кратке
форме, у трајању до 90 секунди и трајању до 180 секунди, на тему „РАЗМИШЉАЈ
ГЛАСНО''. Фестивал КИДИКЕМ биће одржан у суботу, 3. марта у 12 часова у
ДКЦБ, Таковска 8. Аутори филмова треба да буду деца, узраста од 10 до 15
година, која би посредством медија филма изразила своје виђење о свету у којем
живимо. Спонзор фестивала: ТЕСЛА.
Овогодишњи фестивал носи тему РАЗМИШЉАЈ ГЛАСНО. Децо, ослободите
ваше мисли! Не устежите се да гласно кажете шта вас тишти и шта вас
одушевљава. Не плашите се да јасно и свима кажете шта мислите и осећате.
Будите слободни и неустрашиви, само тако можете бити храбри! РАЗМИШЉАЈ
ГЛАСНО о љубави, другарству, школи, одрастању, будућности и другим темама
које те дотичу.
НАГРАДЕ фестивала додељује главни жири:
1. Гран При фестивала – за најбољи филм у целини ЗЛАТНИ КАДАР
(диплома, медаља и ТЕСЛА телефон);
2. Најгледанији видео клип на youtube каналу ДКЦБ (диплома, кидикем
медаља и ТЕСЛА телефон);
3. Кидикем награда за најбољу режију (диплома, кидикем медаља и ТЕСЛА
телефон);
Пет специјалних признања – (диплома, кидикем медаља и аудио bluetooth
слушалице ) по избору жирија
Сваки аутор који учествије на фестивалу добија захвалницу КИДИКЕМ.

Циљ фестивала је да се код деце кроз уметничку праксу покрене хумана и
креативна страна у примени технологије. Стварајући кратке форме видео записа,
деци се пружа прилика да изразе своје мишљење на задату тему. Филмове би
оцењивао стручни жири, али би у обзир био узет и број прегледа филма на
Yоутубе каналу ДКЦБ. Ауторе најбоље пласираних видео клипова очекују вредне
награде спонзора фестивала.
ПРОПОЗИЦИЈЕ ФЕСТИВАЛА:
• Фестивал има такмичарски програм у трајању од 90 минута;
• Видео клипове које селекциона комисија не уврсти у такмичарски програм, могу;
бити приказани у неком од пратећих програма;
• На фестивал се могу пријавити видео клипови произведени после;
1.1.2017.године;
• Један аутор може пријавити више видео клипова;
• За пријављивање и приказивање видео клипова не плаћа се котизација ни
надокнада;
• Филмове за селекцију послати путем интернета, преко wetransfer-а, са
скенираном попуњеном пријавом и видео клипом у MPG4 видео формату;
• Копију видео клипова (на DVD-у) и попуњену пријаву за учешће послати поштом
на адресу:
Фестивал КИДИКЕМ 2018.
Дечји културни центар Београд
Таковска 8

Пријаву можете преузети на
http://www.dkcb.rs/wp-content/uploads/2015/11/Kidikem-prijava.pdf
За све информације можете нас контактирати путем електронске поште
на kidikem@dkcb.rs

