NVX VFX AWARD VOOR ‘BESTE VISUAL EFFECTS’
IN EEN NEDERLANDSE PRODUCTIE 2017
Dit jaar zal voor de 5e keer de NVX VFX Award voor ‘Beste Visual Effects’ uitgereikt
worden; een prijs voor de beste Visual Effects. De award wordt uitgereikt aan de
persoon of personen die voor de Visual Effects in een productie
(hoofd)verantwoordelijk zijn.
De NVX VFX Award is een initiatief van de NVX, de Vereniging voor Visual Effects
Professionals. Een onafhankelijke jury, ingesteld door de NVX, bepaalt de nominaties en
winnaars van de NVX Award voor ‘Beste Visual Effects’.

Toelatingsvoorwaarden van de NVX VFX Award voor ‘Beste Visual Effects’:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

De ingediende productie is Nederlands en/of de supervisie van het Visual
Effects traject is door een Nederlands posthuis, met de hoofdvestiging in
Nederland, uitgevoerd.
De ingediende productie is vertoningsgereed gekomen vanaf 1 juni 2016
De hoofdverantwoordelijken voor de Visual Effects zijn de kanshebbers op
de NVX VFX Award. Dit kunnen maximaal 4 mensen zijn.
Minimaal één van de Visual Effects hoofdverantwoordelijken is Nederlander.
De indiener moet toestemming hebben van de producent voor de inschrijving
voor de NVX VFX Award voor ‘Beste Visual Effects’.
Producties gemaakt binnen opleidingen kunnen niet worden ingeschreven.

Inschrijven
Inschrijven kan uiterlijk tot 23 januari 2018. De inschrijving wordt alleen
geaccepteerd als deze op tijd en volledig is ingediend. Er zijn geen kosten
verbonden aan het inschrijven van een productie.
Een volledige inschrijving bevat:
1. Het ingevulde inschrijfformulier
2. Een Quicktime ﬁle in H264 codec, van maximaal 8 minuten in totaal per project,
waarin met titels is aangeven uit welke producties de scenes/fragmenten
afkomstig zijn. Een uitleg van het werk door middel van een making of is hier
eveneens een optie. Deze ﬁle kan, samen gezipt met het ingevulde formulier,
gestuurd worden via wetransfer naar: nvxaward@vfxprofessionals.nl
INSCHRIJVING UPLOADEN
3. Een tekstuele toelichting om de jury meer inzicht te geven over de totstandkoming
en het proces van het visual effects traject.

Over de NVX
De Nederlandse Vereniging van Visual Effects Professionals is een vereniging waar
visual effects professionals elkaar ontmoeten en inspireren. De NVX richt zich op de
ambachtelijke en inhoudelijke aspecten van visual effects en zet zich in voor
bevordering, professionalisering en erkenning van visual effects in Nederland.

Contactgegevens NVX:
NVX (Nederlandse Vereniging voor Visual Effects Professionals)
Valkenburgerstraat 36c
1011 LZ Amsterdam
www.vfxprofessionals.nl
info@vfxprofessionals.nl
Voor vragen met betrekking tot de reglementen en/of inschrijving, neem contact op
met Kasper Oerlemans via nvxaward@vfxprofessionals.nl

