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Konkurrencefilm 2021
Plan B fra sidste år er nu vores plan A – desværre
Kære AVK’er
Bestyrelsen har vurderet, at fysisk fremmøde til vores filmaften den 7. april er
urealistisk på et tidspunkt, hvor vi endnu er mange, som ikke er vaccineret.
Premieren på årets 7 konkurrencefilm – med tilhørende medlemsbedømmelse må
derfor desværre ske efter samme fremgangsmåde som sidste år.

Det sker ved:
 Filmaftenen flyttes hjem til jeres stuer hvor I ved hjælp af en tilsendt linkadgang i ro og mag kan se de 7 film på jeres PC, Tablet eller Mobiltelefon
- og samtidig give jeres præmiering af nr. 1,2 og 3
Som ved andre film-premierer kan I jo benytte lejligheden til at holde en lille
individuel AVK-fest med tilhørende passende traktement.
 De 7 filmproducenter må ikke stemme på egne film
 Når I har jeres bedømmelse klar, sender I en mail til vores stemmetæller,
Connie Löwe connie.loewe@live.dk med angivelse af de 3 film I vil præmiere
med nr. 1,2 og 3
 Afstemningen kører fra 7. april, hvor I modtager et Nyhedsbrev med linket til
konkurrencefilmene. Sidste frist for deltagelse i den interne afstemning er
onsdag den 14. april.
 Synspunkter/ kommentarer til de 7 film holder vi for os selv, indtil resultatet
af årets konkurrence meldes ud den 19. april.
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 Herefter sammentæller stemmetæller jeres stemmer – og holder resultatet
hemmeligt indtil mandag den 19. april, hvor resultatet af
medlemsafstemningen meldes ud - umiddelbart efter vi har fået dommernes
bedømmelse

 ”Oscar-dag”= mandag 19. april
Resultatet af dommernes bedømmelse kan blive udmeldt på 2 måder –
afhængig af hvordan corona-restriktionerne ser ud på det tidspunkt
o som sidste år i form af en dommerfilm som vi får adgang til via et link
o som vi plejer med årets mest spændende Mandagsmøde med fysisk
fremmøde
Vi står fortsat sammen – men hver for sig
– også når det gælder Konkurrencefilm 2021
Med optimistisk forårshilsen
Bestyrelsen

-----------------------------------------------PS: Vi savner nogle flere reaktioner på Nyhedsbrev nr. 2 fra 15/2 hvor vi
introducerede et større facelift af vores hjemmeside avk-aarhus.dk
Har kun hørt fra 4 medlemmer og er derfor bekymret for om Nyhedsbrevet når ud til
alle - efter vi er gået over til at bruge klubbens nye mailadresse:
aktiv-video-klub@avk-aarhus.dk
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