Guide til at få din kortfilm på festival – og lidt gode råd med på vejen
af instruktør Jesper Vidkjær Rasmussen, november 2018

Hvordan kommer jeg i gang med at tilmelde
min film på film festivaler?
At tilmelde sin film på festivaler kan være tidskrævende. Men hvis du på forhå nd har skaffet alt det materiale, der kræves, så er du godt stillet –
og kan komme hurtigere i gang. Lav en festival-mappe hvor du har al filmens materiale samlet!
Hvad skal der være i min festival-mappe?
Grundlæggende information om filmen: format, budget osv. Holdliste: fotograf, producer osv.
Navne på skuespillere.
4-5 stills fra filmen.
Kort og lang synopsis på engelsk.
Instruktørens biografi samt filmography.
Billede af instruktør.
Online version af filmen med engelske undertekster. Max 2 gb. Trailer (ikke et must).
Instruktørens intentioner.
Filmfestival platforme
Nå r du har alt samlet, kan du gå i gang med at tilmelde din film på de forskellige hjemmesider for festival-tilmelding. Min favoritside er
www.filmfreeway.com. Siden er meget brugervenlig og den har samlet mange af de bedste filmfestivaler. Andre gode sider er:
www.withoutabox.com
www.reelport.com

www.shortfilmdepot.com
www.clickforfestivals.com
Strategi
Lav en plan over de festivaler du ønsker din film skal komme med på . Vælg fx 5-10 festivaler til at begynde med. Vælg dem du drømmer om at
din film bliver udtaget til! Opret Excel-ark med oversigt over festivaler, deadlines og budget.
Økonomi
Lav et budget. Det kan være dyrt i længden at tilmelde
ens film til filmfestivaler, da der kan være dyre submission fees. Det er en god idé at lægge penge til side til festival- distribution fra filmens
produktionsstøtte.
Det er ikke længere muligt at søge festivalstøtte til kortfilm hos DFI. Så for det meste er det ud af egen lomme.
Mit rå d er at tilmelde din film til et par store A-festivaler og samtidig tilmelde filmen til en række lidt mindre og billigere – men stadig gode
festivaler.
Genrefilm
Der findes et hav af genrefestivaler og i det hele taget mange filmfestivaler. Så det kan være lidt af en jungle at finde rundt i. Hvis du fx har lavet
en gyserfilm, kan du fravælge mange af de traditionelle festivaler og i stedet tilmelde filmen til specifikke festivaler, hvor gys er i højsædet.
Genrefestivaler kan man også søge efter på de forskellige hjemmesider for festival-tilmelding.
Det samme gælder også fx børnefilm. Der findes masser af festivaler kun for børne og ungdomsfilm. Og hvis din film har et tema som er oppe i
tiden, så er der helt sikkert også en festival som omhandler lige netop det tema.
Alternativ
Hvis du ikke selv vil bruge tid på at tilmelde din film, så vil jeg anbefale at tage kontakt til et distributionsselskab. De kan hjælpe dig med at
lægge en plan for din film og tilmelde den til filmfestivaler.
Jeg kan anbefale det spanske firma Promofest, som jeg selv har brugt. Promofest har deres egen online festival, hvor du kan vinde submissions
som præmie, men du kan også betale dem for at tilmelde din film for dig. Promofest er meget dygtige og de vil gøre alt for at få din film ud i
verden.
Du kan læse mere om dem her: https://www.promofest.org/

Et godt rå d
De fleste festival-kuratorer gå r i deres udvælgelse tit efter film med en længde på 10-20 min. Hvis din film opfylder det kriterie, så har den
langt større chance for at blive udvalgt.

Online premiere
Flere festivaler kræver, at man venter med at uploade ens kortfilm på Vimeo, Youtube osv. med den grund, at det skal være helt særligt at blive
udtaget til deres festival. Efterhå nden er flere festivaler dog blevet mindre stramme med det – og de har ikke noget imod, at film i forvejen
florerer på nettet.
Jeg vil dog anbefale, at lade din film få et festival-liv og derefter lade den få sin online premiere.
Short of the week
Min anbefaling er på sigt at tilmelde din film til “Short of the week” som er en amerikansk hjemmeside, der samarbejder med Vimeo. Så fremt
din film bliver udvalgt hos dem, vil de gøre alt for at få den bredt ud på nettet og derigennem ud til den internationale filmbranche. Desuden vil
de anmelde din film. Læs mere her: https://www.shortoftheweek.com/
Festival udvælgelse
Så fremt din film forhå bentligt bliver udtaget til en festival, sker det ofte at festivalen inviterer instruktøren, produceren eller en af
skuespillerne til at deltage på festivalen. Ikke alle festivaler betaler for rejseomkostninger, men det er muligt at søge støtte hos den danske
ambassade i det land en festival foregå r. Denne form for støtte har jeg personligt været heldig med flere gange.
Held og lykke!

Hvis du har brug for uddybende oplysninger i forbindelse med ovenstående er du velkommen til at skrive til Jesper Vidkjær på:
jespervidkjaer@gmail.com

