
Anmälan till Vallentuna Ungdoms Filmfestival -  2017 
 

 

Filmfestivalen äger rum på Kulturhuset i Vallentuna  Söndag 2 Juli.  

Kl.13.00 – 17.00. 

 

Filmen ska vara Vallentuna Kultur & Bibliotek tillhanda den 26 Juni 2017.  

Filmen kan antingen postas till:  

 Vallentuna Kulturhus Allévägen 3, 186 86 Vallentuna.  

 
 

 
 

Jag är bosatt i Vallentuna när filmen görs.  

 

Filmens titel: ________________________________________ 

Produktionsår: __________ 

Filmens längd: _______ minuter, ________ sekunder inklusive för- och eftertexter.  

 

 

O Färg O Svart/vit O Annat_________ 

O Ljud O Ludlös O Ingen dialog O Annat _________ 

 

Kategori 

O Fiction O Animation O Dokumentär O Övrig _________ 

 

 
 

OBS! Har filmen flera regissörer ska all namnges i en bilaga, allas personnumer ska vara 

med.  

 

REGISSÖR  
 

Namn______________________________________________________________________ 

Personnummer________________________ Ålder när filmen gjordes ________________ 

Adress_______________________________ Postadress ___________________________ 

Telefonnummer hem ___________________ Mobil _______________________________ 

E-post _____________________________________________________________________ 

 

ÖVRIGA MEDVERKANDE 
 

Skola, fritids, videoverkstad etc________________________________________________ 

Kontaktperson _______________________________________________________________ 

Adress________________________ Postadress_____________________________________ 

Telefon____________________________ E-post ___________________________________ 

 

Manus ________________________________________ ålder ________ 

Foto __________________________________________ ålder ________ 

Klipp _________________________________________ ålder ________ 

Ljud _________________________________________________ ålder ________ 



 

Kompositör originalmusik ________________________________ ålder ________ 

Skådespelare __________________ i rollen som ______________ ålder ________ 

Skådespelare __________________ i rollen som ______________ ålder ________ 

Skådespelare __________________ i rollen som ______________ ålder ________ 

Skådespelare __________________ i rollen som ______________ ålder ________ 

 

 

Kort beskrivning av filmen som kan användas i program etc.  

 

 

 

 
 

KRYSS I RUTORNA NEDAN: 

 

o Det är OK för mig att filmen i sin helhet eller utdrag ur filmen visas i TV, programbald, 

festival-dvd och dylikt i samband med marknadsföring av Filmfestivalen.. 

 

o Att filmen i sin helhet eller utdrag ur den kan användas vid filmpedagogsik undevisning på 

skolor o s v? 

 

o Att Filmfestival  lägger ut min film på Internet.  

 

Musik 

 

o Filmen får inte innehålla stimmad musik eller musik som filmaren inte har 

rättigheter till.  

o Filmen innehåller musik som annan person har rättigheter till. Skriftligt tillstånd 

bifogas.  

 

Andras bilder 

o Filmen innehåller inte bilder som andra har upphovsrätt till, ex TV, Internet, foton, 

konst eller reklambilder.  

 

 

 

 

Ort _____________________datum _______________________________ 

 

Underskrift ___________________________________________________ 


