
BEURS VOOR HET SCHRIJVEN VAN EEN
DOCUMENTAIRE TER GELEGENHEID VAN HET

BAFF - BRUSSELS ART FILM FESTIVAL

Heef u een passie voor schilderkunst, architectuur,
design, muziek, litteratuur of kunst in het algemeen?

Wilt u graag een documentaire maken over kunst?



De Fédération Wallonie-Bruxelles biedt binnen het kader van het BAFF -
Brussels Art Film Festival  een beurs voor een bedrag van 

2500 euro ter beloning van het beste documentaireproject over kunst.

Het Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) biedt een productiebegeleiding aan
het winnende project.

STUUR ONS UW PROJECTEN 
VÓÓR 1 OKTOBER 2021

Artikel 1 – Toelatingsvoorwaarden

De wedstrijd staat open voor iedereen die voldoet aan een van de 
volgende criteria:

- Een student zijn, ingeschreven in een Franstalige kunst- of 
filmschool in België
of

- wonen in België en maximum 30 jaar oud zijn

Artikel 2 – In te dienen dossier

De beurs wordt uitgereikt ter beloning van een documentaireproject dat 
verband houdt met een kunstvorm.
Het ingediende dossier moet een duidelijk beeld scheppen over de 
motivatie, de inhoud, de coherentie en de artistieke wereld waarvan het 
project zal getuigen.
De keuze van de vorm van het dossier wordt overgelaten aan het oordeel 
van de kandidaat. 
Volgende zaken dienen echter absoluut te worden ingediend:
1) Een presentatie van uzelf, in de vorm van een brief of een 



videofragment
2) Een intentienota waarin uitgelegd wordt waarom u dit project wil 
maken. 
3) Een Iconografisch dossier: met beeldmateriaal van de kunstenaar of het
kunstwerk in kwestie, ofwel inspiratiebeelden, sfeerbeelden, moodboards 
Indien ter beschikking: beeldmateriaal of opnames van de film in wording.

Artikel 3 – bepalingen voor het indienen van het project

Elke deelnemer zal zijn project in 2 exemplaren indienen dienen per post 
naar het volgende adres:
BAFF - Brussels Art Film Festival – Centre du Film sur l’Art – 
Kunstlaan19 F – 1000 Brussel
De verzendingskosten zijn voor rekening van de deelnemer.

Of per mail (in PDF) aan sarah@baffestival.be

Het dossier zal vergezeld zijn van een beknopte CV van de regisseur met 
vermelding van geboortedatum en, desgevallend, de naam van de school 
waar hij/zij ingeschreven is.

Naar aanleiding van het festival, zullen de ingediende projecten worden
bewaard.  De  stukken  zullen  dus  niet  terugbezorgd  worden  aan  de
deelnemers.
Door het indienen van een project, gaat de deelnemer volledig akkoord
met het wedstrijdreglement. 
De uiterste datum voor het indienen van dossiers werd vastgelegd op  1
OKTOBER 2021.  Alle dossiers die ons na deze datum bereiken komen
niet  meer  in  aanmerking,  en  worden  automatisch  van  de  wedstrijd
uitgesloten.

Artikel 4 – Selectie

De inzendingen worden beoordeeld door een comité van kunst- en 
filmkenners, alsook door een producent van het Centre Vidéo de Bruxelles 
(CVB). Het CVB zal een projectbegeleiding aanbieden voor het project die
de toelage heeft binnengehaald. 
De resultaten zullen bekendgemaakt worden tijdens de opening van de 
editie 2021 van het Festival. 



Artikel 5 – Prijsuitreiking

De som van 2.500  € zal aan de winnaar overhandigd worden op het einde 
van het BAFF - Brussels Art Film Festival.

Verantwoordelijke
Centre du Film sur l’Art
sarah@baffestival.be / +32 (0)2/ 217 28 92

Herinnering  :  Uiterste  datum  voor  het  indienen  van  de  dossiers:   1
oktober  2021


