Stipendium voor Filmontwikkeling
Richtlijnen voor stipendia uit het Alex Alberto Filmfonds
HOOGTE VAN DE BIJDRAGE
Afhankelijk van de beschikbare middelen draagt het Alex Alberto Filmfonds
maximaal NAf 5.000,00 bij aan een aanvraag. De hoogte van de bijdragen worden per
aanvraag vastgesteld.
Op basis van het treatment dat met de stipendium tot stand komt, kan de filmmaker
een producent benaderen voor de verdere ontwikkeling van de film. Een eventuele
aanvraag hiervoor bij het PBCCG kan voor maximaal NAf 25.000,00 minus de reeds
ontvangen stipendium bedrag gehonoreerd worden.
HET FILMONTWIKKELINGSPLAN BEVAT:
• Een duidelijke toelichting op stijl en vorm;
• Het benoemen van de dramatische ontwikkeling en beschrijving van het
onderwerp;
• Een motivatie en een regievisie;
• Een globale inschatting van de ontwikkelingskosten waarvoor een bijdrage
wordt aangevraagd, met toelichting.
VEREISTEN AANVRAAG
• De aanvrager is een filmmaker die woont en werkt op Curaçao.
• De aanvrager mag maximaal één project inleveren per jaar en dient dat
project afgerond te hebben alvorens opnieuw een aanvraag kan worden
gedaan.
• Het onderwerp van de film moet liefst aansluiting hebben met de
werkgebieden van het PBCCG, te weten geschiedenis en letteren, beeldende
kunst, kunst- en cultuureducatie, podiumkunsten, natuurbehoud en
monumentenzorg.
• Een aanvraag bestaat uit een inhoudelijk deel van maximaal 4 A4, met alle in
het kort alle bovengenoemde informatie dat in een filmontwikkelingsplan
hoort. De aanvraag moet ondertekent worden door de aanvrager
• Maximaal 2 A4 met CV/filmografie van de aanvrager en eventuele
medewerkers, voorzien van adres, telefoonnummer en e-mailadres. Uit het CV
dient te blijken of de aanvrager voldoet aan de criteria. In de filmografie
dienen de lengtes, de omroep en/of de bioscooproulatie van vermelde films te
worden aangegeven.
• Een aanvraag komt niet in aanmerking voor een bijdrage indien
filmontwikkelingsplannen niet aan voornoemde eisen voldoen of de
aanvrager reeds een bijdrage van het PBCCG heeft ontvangen voor het
filmplan.
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VOORWAARDEN
• De aanvraag is inhoudelijk en financieel verantwoord
• Het eindresultaat is binnen één jaar na de toekenning gereed; er is geen
verlenging mogelijk
• Na toekenning kan 50% van de bijdrage als voorschot worden verstrekt
• Na gereedheid van de treatment en na ontvangst van een kort werkverslag
wordt, na goedkeuring, het resterende bedrag overgemaakt.
PROCEDURE
• Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om in aanmerking te komen voor
een stipendium. Aanvragen moeten zijn ontvangen voor 15 december.
• Kort daarna worden aanvragen die voldoen aan alle voorwaarden
uitgenodigd om een pitch te doen. Een pitch is een korte verbale (en soms
visuele) presentatie van een idee voor een film of documentaire door de
aanvrager.
• De adviescommissie beoordeeld de aanvragen en de pitches en kiest het plan
(of plannen) waarvoor een stipendium wordt toegekend.
• Het PBCCG beoogd binnen 2 maanden na indiening van de aanvraag de
stipendium, dan wel stipendia, toe te kennen.

Voor meer informatie:
Secretariaat
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied
+59997671584
info@pbccaribbean.com
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