
INFORMATION OG BETINGELSER FOR DELTAGELSE I  
FOKUS VIDEOKUNSTFESTIVAL 2013 OPEN CALL  
 
For at deltage i  Open Call  i  forbindelse med FOKUS videokunstfestival  2013 i  
Nikolaj  Kunsthal skal du indsende din video i   ét eksemplar pr.  post el ler aflevere 
den på adressen: 
 
Nikolaj  Kunsthal 
Nikolaj  Plads 10 
1067 København K.  
Mrk:  ”FOKUS OPEN CALL”.  
 
På hjemmesiden www.nikolajkunsthal .dk f inder du et skema, som udfyldes og 
sendes med dine videoer.  Her skal du bl .a .  vedlægge en kort tekst (ca.  5 l inier) 
om hver af dine videoer.  
 
Vi  modtager videoer i  formatet DVD, MPEG4, AVI og MOV. Der må gerne være 
f lere værker på samme CD/DVD/USB, men kun ét værk pr.  f i l  (dvs. ,  v i  ikke 
modtager f lere værker i  samme fi l  el ler værker,  der er fordelt  på f lere f i ler) .  
  
Vi  modtager ikke preview-versioner;  kun videoversioner,  som er klar t i l  
fremvisning som projektion og på f ladskærm (se punkt 2 længere nede).  
 
Open Call  modtager kun enkeltskærmsværker,  der skal vises i  landscape mode.  
 
Det er kun ti l ladt at bidrage med tre værker pr.  deltager,  og vi  modtager ikke 
værker,  der al lerede har deltaget i  FOKUS videokunstfestival .  
 
Værkerne må ikke overstige en længde på 20 minutter.  
 
Hvis værkerne ikke er på dansk el ler engelsk,  skal de forsynes med 
undertekster.  
 
Når vi  har modtaget dit  bidrag, sender vi  dig en bekræftelse pr.  mail .  
 
Sidste fr ist for deltagelse i  FOKUS videokunstfestivals Open Call  er mandag d. 
10. december 2012 kl  17.00 ,  hvor materialet skal være os i  hænde.  
 
Hvis din video efter juryens votering er blandt de t i  nominerede skal du senest d.  
1.  februar 2013 indsende en "trai ler"  på max. 30 sekunder,  som vil  bl ive bragt på 
Nikolaj  Kunthals digitale platforme (hjemmeside, Facebook, videokanal) forud 
for festivalens åbning. 

BETINGELSER FOR DELTAGELSE 
 
Din underskrift  på deltagerskemaet t i lkendegiver accept af de nedenstående 
betingelser.  Underskriften er en forudsætning for deltagelse. 

1.  FOKUS videokunstfestival 2013 har t i l ladelse t i l  at vise al le indsendte værker i  
Nikolaj  Kunsthal samt på FOKUS videokunstfestivals andre visningssteder.   
 
2 .  Al le indsendte værker vi l  bl ive vist som en del af et vælg-selv-program på et 



apple-tv,  og de 10 f inaleværker vi l  derudover bl ive vist i  et screeningsprogram 
som  projektion. Videoerne vi l  bl ive vist i  en opløsning på op ti l  1280 x 720 pixels 
i  både vælg-selv-programmerne på f ladskærme og i  screeningsprogrammet som 
projektion.  
 
3.  Al le de indsendte værker bedømmes af en jury,  som består af videokunstner 
Miriam Bäckström, direktør for CPH.DOX Tine Fischer,  gallerist Martin Asbæk 
samt Nikolaj  Kunsthals leder Elisabeth Delin Hansen og kurator Andreas 
Brøgger.  Juryen udvælger 10 f inaleværker,  som vil  bl ive annonceret før 
festivalens start.  Disse 10 værker præsenteres i  et screeningsprogram på 
festivalens åbningsaften, hvor juryen kårer konkurrencens tre vindere.   
 
4.  Når du deltager i  FOKUS videokunstfestival  2013, står du samtidig inde for,  at 
dit  videoværk er dit  eget originale værk og ikke overtræder copyright el ler andre 
rettigheder hos en tredje part.  I  t i l fælde af at dit  bidrag indeholder materiale,  
som en tredje part har copyright over,  er du ansvarl ig for inden deltagelse at 
indhente ti l ladelse ti l  anvendelse af materialet fra den pågældende part.  
 
5.  FOKUS videokunstfestival  og Nikolaj  Kunsthal kan ikke holdes ansvarl ig for 
indholdet af deltagernes bidrag ti l  Open Call .  
 
6.  Som deltager på FOKUS videokunstfestival 2013 giver du Nikolaj  Kunsthal 
t idsubegrænset t i l ladelse t i l  vederlagsfrit  at lave og anvende sti l lfotos fra de 
indsendte videoværker på kunsthallens hjemmeside og i  forbindelse med 
kunsthallens generelle markedsføring,  formidling og dokumentation på trykte og 
digitale platforme. Den samme ti l ladelse gives t i l ,  at  kunsthallen kan anvende 
den "trai ler"  på max. 30 sekunder,  som skal indsendes, hvis din video er blandt 
de t i  nominerede finaleværker.    
  
7.  FOKUS videokunstfestival 2013 fralægger sig ethvert ansvar for materiale,  der 
går tabt i  posten eller på anden måde forsvinder,  inden det er nået os i  hænde. 
FOKUS videokunstfestival  2013 forbeholder sig retten ti l  at afvise materiale,  der 
ikke når frem inden deadline.     
  
8.  Deltagere i  FOKUS videokunstfestival  2013 har mulighed for at få deres 
indsendte materiale retur efter festivalens afslutning, hvis de har vedlagt en 
frankeret svarkuvert.  Øvrigt materiale vi l  efter festivalen blive destrueret af 
copyrightmæssige årsager.    
  
9.  Der er gratis at deltage i  FOKUS videokunstfestival  2013 Open Call .  FOKUS 
videokunstfestival  2013 har ikke mulighed for at betale de kunstnere,  der 
deltager i  Open Call .    
  
10.  FOKUS videokunstfestival  2013 forbeholder sig retten ti l  at diskvalif icere 
indsendt materiale,  der ikke opfylder ovenstående betingelser.   

Spørgsmål vedrørende Open Call  kan rettes t i l  Vivian Kathrine Nagy på 
vkn@nikolajkunsthal .dk el ler t lf :  33 18 17 93.    

 
 
 
 


