
 

 

 
 
 

CUT TO THE CHASE – R&A SHORTS: KOTIMAINEN KILPAILU 2019 
SÄÄNNÖT ELOKUVAN ILMOITTAMISEEN 

 
 
Cut to the Chase – R&A Shorts -lyhytelokuvatapahtuman kotimaiseen kilpailuun voi hakea 
korkeintaan 30-minuuttisella fiktio-, dokumentti- tai animaatioelokuvalla. Kilpasarjan elokuvat 
valitsee festivaalin esiraati ja voittajaelokuvat festivaalin nimeämä jury. Kaikki kilpailuun valittavat 
elokuvat esitetään syksyn R&A Shorts -lyhytelokuvatapahtumassa.   
 
Paras elokuva palkitaan R&A LIFT -pääpalkinnolla, joka on arvoltaan 1500 euroa. Ohjaajalle 
myönnettävän palkinnon sponsoroi median, taiteen ja kulttuurin yhdistävä LIFT-festivaali. 
Ensimmäistä kertaa jaettava Suomen elokuvasäätiön Uusi aalto -palkinto jaetaan uudelle 
tekijälahjakkuudelle, jonka lyhytelokuva antaa suuntaa suomalaisen elokuvan valoisalle huomiselle. 
Palkinto on elokuvasäätiön tarjoama festivaalimatkapalkinto eurooppalaiselle lyhyt- ja 
dokumenttielokuvaan keskittyneelle festivaalille (Clermont-Ferrand, Oberhausen, Annecy, Nordisk 
Panorama tai IDFA). Palkinto myönnetään lyhytelokuvan ohjaajalle (tai ohjaajille, mikäli heitä on 
useampia) ja se sisältää matkat, festivaaliakkreditoinnin sekä (maksimissaan) kolmen yön 
majoituksen tekijän valitsemalle festivaalille. Kaikki kotimaisen lyhytelokuvakilpailun elokuvat 
kilpailevat myös yleisöpalkinnosta, joka on tuotepalkinto. 
 
Haku vuoden 2019 kilpailuun on auki 1.3.–31.5.2019. Cut to the Chase – R&A Shorts järjestetään  
25.–29.9.2019 osana HIFF – Rakkautta & Anarkiaa -festivaalia. 
 
 
HAKUEDELLYTYKSET 
 

• Kilpailuun voi hakea max. 30-minuuttisella fiktio-, dokumentti- tai animaatioelokuvalla 
• Elokuvaa ei ole aiemmin esitetty syyskuisella R&A-festivaalilla 
• Elokuvan tulee olla valmistunut 1.1.2018 jälkeen 
• Vain valmiit työt ovat hakukelpoisia 
• Elokuvan pää- tai osatuotantomaana tulee olla Suomi (suomalainen tuotantoyhtiö mukana) 
• Hakulomakkeesta tulee löytyä online-linkki elokuvan valmiiseen versioon esikatselua varten 

(suositus: Vimeo) 
• Ensi-iltaa ei vaadita 
• Elokuva tulee olla englanniksi tekstitetty (ellei puhekielenä ole englanti) 
• Elokuvan esitysformaatiksi hyväksytään vain DCP 
• Festivaali ei maksa esityskorvauksia kilpasarjan elokuvista 
• Hakija vastaa elokuvan tekijänoikeuksista ja sitoutuu antamaan elokuvansa esitykseen 

festivaalille, mikäli tulee valituksi 
 
 



 

 
ELOKUVAN ILMOITTAMINEN 
 

• Elokuvan ilmoittaminen kilpailuun on maksutonta  
• Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti osoitteessa 

https://airtable.com/shr69jTaSMgxz2aro   
• Tietoja käytetään festivaalijulkaisuissa 
• Vahvistamme lomakkeen saapumisen sähköpostitse viikon sisällä 
• Muista liittää elokuvan esikatselulinkki sekä vaaditut kuvat 
• 1 hakulomake / elokuva 
• Haku kilpailuun alkaa 1.3. ja päättyy 31.5. klo 23:59 

 
 
VALITUT ELOKUVAT 
 

• Kotimaisen lyhytelokuvakilpailun elokuvat julkistetaan 29.8. festivaalin nettisivulla (hiff.fi) 
• Valinnasta tai hylkäämisestä ilmoitetaan kaikille elokuvansa ilmoittaneille heinäkuun aikana 
• Elokuvan esitysformaatiksi hyväksytään vain DCP  
• Esityskopio tulee toimittaa festivaalille 30.8. mennessä 
• Kilpasarjan elokuvan ei toivota olevan verkossa katsottavissa ajalla 29.8.–29.9. 

 
 
PALKINNOT 
 

• Kotimaisen kilpailun voittajaelokuvat valitsee festivaalin nimeämä jury 
• Paras elokuva palkitaan R&A LIFT -pääpalkinnolla, joka on arvoltaan 1500 euroa. Palkinto 

myönnetään elokuvan ohjaajalle ja sen sponsoroi median, taiteen ja kulttuurin yhdistävä 
LIFT-festivaali. 

• Suomen elokuvasäätiön Uusi aalto -palkinto jaetaan uudelle tekijälahjakkuudelle, jonka 
lyhytelokuva antaa suuntaa suomalaisen elokuvan valoisalle huomiselle. Palkinto on 
elokuvasäätiön tarjoama festivaalimatkapalkinto eurooppalaiselle lyhyt- ja 
dokumenttielokuvaan keskittyneelle festivaalille (Clermont-Ferrand, Oberhausen, Annecy, 
Nordisk Panorama tai IDFA). Palkinto myönnetään lyhytelokuvan ohjaajalle (tai ohjaajille, 
mikäli heitä on useampia) ja se sisältää matkat, festivaaliakkreditoinnin sekä (maksimissaan) 
kolmen yön majoituksen tekijän valitsemalle festivaalille  

• Kaikki kotimaisen kilpailun elokuvat kilpailevat myös yleisöpalkinnosta, joka on 
ohjaajalle myönnettävä tuotepalkinto 

 
 
 
Festivaali pidättää oikeuden muutoksiin. 
 
Lisätietoa kilpailusta:  
 
Veera Kotila 
Tuottaja / Head of Short Film Programme 
veera (at) hiff.fi  
Tel: +358 40 74 23 523 / 0103156104 
www.hiff.fi 


