
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 - 7ème ÉDITION  
 

RÈGLEMENT 
 
RReennsseeiiggnneemmeennttss  ::     
SSéévveerr iinnee  HHoouuyy    - Tél : 01.41.55.12.80 
espacedesarts@wanadoo.fr    
Michel Gasqui - Tél : 03.23.53.25.81 
michel.gasqui@orange.fr    

  
  

LLee  FFeessttiivvaall  88--99,,55--1166  vveeuutt  êêttrree  uunnee  ffêêttee  dduu  cciinnéémmaa  aammaatteeuurr..  IIll  ss’’aaggiitt  
ddee  mmoonnttrreerr  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  cceess  ffiillmmss  rrééaalliissééss  eenn  aarrggeennttiiqquuee,,  ddaannss  lleess  
ffoorrmmaattss  88,,  ssuuppeerr  88,,  99,,55  eett  1166  mmmm  ::  lleeuurr  ffrraaiicchheeuurr,,  lleeuurr  oorriiggiinnaalliittéé  eett  
lleeuurr  ppoouuvvooiirr  éémmoottiioonnnneell..  LLeess  ffiillmmss  pprroojjeettééss  sseerroonntt  ddeess  ffiillmmss  rréécceennttss  
mmaaiiss  aauussssii  ddeess  ffiillmmss  dd’’hhiieerr  eett  ddeess  œœuuvvrreess  aanncciieennnneess..  
  

LLee  FFeessttiivvaall  eesstt  oouuvveerrtt  àà  ttoouuss  eett  ll’’iinnssccrriippttiioonn  eesstt  lliibbrree  eett  ggrraattuuiittee..  
CChhaaqquuee  ppaarrttiicciippaanntt  ppeeuutt  pprréésseenntteerr  pplluussiieeuurrss  ffiillmmss..  
  
LLeess  ffrraaiiss  dd’’eexxppééddiittiioonn,,  lliiééss  àà  ll’’eennvvooii  ddeess  ffiillmmss  eett  àà  lleeuurr  rreettoouurr,,  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss..    
  
LLeess  ffiillmmss  pprréésseennttééss  ddeevvrroonntt  aavvooiirr  ééttéé  rrééaalliissééss  ppaarr  ddeess  cciinnééaasstteess  aammaatteeuurrss  ddaannss  lleess  ffoorrmmaattss  aarrggeennttiiqquueess  
ssuubbssttaannddaarrddss  ((88,,  ssuuppeerr  88,,  99,,55  eett  1166  mmmm))..  IIllss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ll’’œœuuvvrree  ddeess  ppaarrttiicciippaannttss  oouu  bbiieenn  ffaaiirree  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurr  
ccoolllleeccttiioonn..  
  
TToouutteess  lleess  ccaattééggoorriieess  ddee  ffiillmmss  ssoonntt  aacccceeppttééeess..  IIllss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmuueettss  eett  ll’’oonn  ppeeuutt  pprréévvooiirr  uunnee  ssoonnoorriissaattiioonn  ::  eenn  
ddiirreecctt,,  ssuurr  CCDD,,  mmiinnii  ddiissqquuee  oouu  MMPP33..  NNoouuss  ssoouuhhaaiittoonnss  qquuee  lleess  ffiillmmss  nnee  ddééppaasssseenntt  ppaass  lleess  ddiixx  mmiinnuutteess  ((lleess  ffiillmmss  
pplluuss  lloonnggss  sseerroonntt  ééttuuddiiééss  aauu  ccaass  ppaarr  ccaass))..  IIll  ffaauuddrraa  vveeiilllleerr  aauu  bboonn  ééttaatt  ddeess  ccoolllluurreess  eett  àà  llaa  pprréésseennccee  dd’’aammoorrccee  
eenn  ddéébbuutt  eett  eenn  ffiinn  ddee  bboobbiinnee..    
  
UUnnee  sséélleeccttiioonn  ddeess  ffiillmmss  sseerraa  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaatteeuurrss  qquuii  ccrrééeerroonntt  uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  ll’’ooccccaassiioonn..  LLee  
cchhooiixx  ppeerrmmeettttrraa  ddee  ccoonnssttiittuueerr  ddeeuuxx  pprrooggrraammmmeess  ééqquuiilliibbrrééss,,  vvaarriiééss  eett  iinnttéérreessssaannttss  ::  uunn  ppoouurr  llee  ppuubblliicc  ssccoollaaiirree  eett  
uunn  aauuttrree  ppoouurr  llee  ppuubblliicc  aadduullttee..  
  
LLaa  ddaattee  lliimmiittee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  eesstt  llee  2288  fféévvrriieerr  22001155  eett  llaa  ddaattee  lliimmiittee  dd’’eennvvooii  ddeess  ffiillmmss,,  llee  99  mmaarrss  22001155..  
LLee  ffeessttiivvaall  ssee  ddéésseennggaaggee  ddee  ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ddoommmmaaggeess  ppoouuvvaanntt  ssuurrvveenniirr  lloorrss  dduu  ttrraannssppoorrtt,,  
ppaarr  lleess  sseerrvviicceess  ppoossttaauuxx,,  ddeess  ffiillmmss..  
  
  

FFEESSTTIIVVAALL  88--99,,55--1166  
VVeennddrreeddii   2200  mmaarrss  22001155  
EEssppaaccee  ddeess  aarr ttss  ::   114444  aavveennuuee  JJeeaann  JJaauurrèèss,,    
9933332200  LLeess  PPaavvii ll lloonnss--ssoouuss--BBooiiss..  
CCiinnééssccooppiiee  ::   
33  rruuee  dduu  PPoott   dd’’EEttaaiinn,,  0022220000  SSooiissssoonnss  
hhtt ttpp::////cceeccaasscciinneessccooppiiee..uunnbblloogg..ff rr //  


