القواعد الرسمية لإلنتاج السينمائي
إنتاج األفالم هو عملية صنع فيلم .المنتج (الطالب تقديم الدخول) غير مطلوب لتظهر في الفيلم ولكن إذا اختار الطالب ،يمكن أن تستخدم ترايبود كاميرا .كل كتابة
السيناريو ،يجب القيام بتوجيه ،كاميرا/تصوير وتحرير قبل الطالب المنتج .العروض التقديمية لـ  reioPrewoPمحظورة.
التفكير في موضوع  :9191-9102انظر داخل
النظر في األنماط التالية لتصوير العمل األصلي الخاص بك من الخيال أو قصصي:
 الرسوم المتحركة :يوضح االقتراح ال يزال تسلسل الكائنات أو باستخدام رسومات حاسوبية.
 السرد :يروي قصة خيالية وضعتها الطالب.
 فيلم وثائقي :يعرض الحقائق والمعلومات.
 التجريبية :ويستكشف الحركة والضوء والمونتاج.
 الوسائط المتعددة :يستخدم مزيجا ً من محتويات مختلفة (النص ،الصوت ،ما زالت الصور والرسوم المتحركة ،إلخ.).
قد يكون تفسيراً لقصة و/أو أهمية النمط السينمائي إضافة مفيدة لبيان الفنان .ما إذا كان يعرض إدخال استخدام التكنولوجيات أو نهج بسيط ،فإنه سيحكم على الدرجة
األولى على مدى نجاح الطالب يستخدم له أو لها من رؤية فنية لتصوير الموضوع واألصالة واإلبداع .يجب على البرامج المستخدمة إلنشاء إدخال فقط تحسين
وعرض العمل ،وليس توفير التصميم األساسي.
حقوق الطبع والنشر :وقد تشمل دخول األماكن ال عامة ،ومنتجات معروفة ،والعالمات التجارية أو بعض أخرى حقوق الطبع والنشر المواد طالما أن المواد
حقوق الطبع والنشر هو غير الضروريين لموضوع القطعة و/أو عنصر أصغر من كل .يجب أن تقتبس استخدام الموسيقى الخلفية على نموذج إدخال الطالب.
اقتراحات لنوعية السمعية والبصرية:
 استخدام ترايبود لعقد الكاميرا ال تزال
 تأكد من هناك الكثير من اإلضاءة ،ال سيما إذا كان إطالق النار في الداخل
 إيقاف تشغيل كافة أجهزة صنع الضوضاء في الغرفة (مكيفات الهواء ،والمشجعين ،والهواتف ،إلخ).
 تسجيل اختبار قصير واالستماع إليها .إذا لزم األمر ،تغيير موقع المجلد أو الميكروفون السجل.
 تأكد من مسموعة على التسجيل الموسيقى في الخلفية (أن وجدت).
 السماح لمدة ثانيتين صمت في بداية ونهاية التسجيل الخاص بك.
قواعد التقديم:
 فقط قد قدمت قطعة جديدة مستوحاة من الموضوع العمل الفني.
 يجب أن يكون كل إدخال العمل األصلي لطالب واحد فقط.
 يجب أال يتجاوز طول الفيديو  5دقائق و 0جيجابايت ( 0غيغابايت) في حجم الملف.
 تتضمن تنسيقات الملفات المقبولة :أفي ،وسائل التحقق ،4Pr ،ومف و .VLF
 يجب أن تقتبس استخدام الموسيقى الخلفية على نموذج إدخال الطالب.
 تسمية  / DFD / Dفالش محرك األقراص مع عنوان العمل الفني ،وفئة الفنون والقسمة.
 ضع نموذج دخول الطالب ومحرك أقراص  hsalf/CVC/DCفي مغلف مسمى حتى ال يضيع اإلدخال.
 يقدم نموذج إدخال الفيلم والطالب وفقا للتعليمات الخاصة بك لمنطقة التجارة التفضيلية.
يجب أن تتبع جميع المشاركين أيضا "القواعد الرسمية" للمشاركة

