Anime Music Video
Tsunacon
Competitie

2016

Beste deelnemer,
Het is bijna weer tijd voor Tsunacon! En we zijn er trots op dat wij ook in 2016 weer een
A.M.V. competitie kunnen organiseren.
Dit event zal weer worden gehouden in het Erasmus Expo- en Congrescentrum
Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam op 14 februari 2016.
Om het event tot een nog groter succes te maken wordt er dit jaar met een thema gewerkt.
We willen nu eens de creativiteit van de editors op de proef stellen door onze thema in het
event te werken. Het thema is From Tsunacon with love!
Denk hierbij aan liefde en vriendschap, het is tenslotte 14 februari (Valentijnsdag.)
De regels zijn dit jaar nog simpeler geworden en wijzigingen worden dit jaar met hoge
uitzondering toegestaan.
De regels:
1. A.M.V. mag alles bevatten als er maar 25% anime/manga gerelateerd erin gemixt zit.
De rest mag je zelf invullen.
2. A.M.V. mag maximaal maar 3 minuten duren. Dit is inclusief met intro en outro.
3. A.M.V. moet minstens 45 seconden zijn. Dit is inclusief met intro en outro.
4. A.M.V. max. resolutie moet max. 720p zijn. Hoger wordt geweigerd.
5. A.M.V. worden alleen geaccepteerd in MP4 of AVI format. Andere formats worden
geweigerd.
6. A.M.V. moet origineel zijn en geen stukken uit andere A.M.V. bevatten. Ook niet van
je oude werken. Bij twijfel zal deze worden bekeken door experts.
7. Bij fraude voor, tijdens of na de conventie zal de prijs vervallen en diskwalificatie
zal volgen. Ook zal de editor voor een jaar worden geweigerd.
8. A.M.V. die ingezonden worden mogen via de volgende manieren worden gedeeld
voor inzending:
- YouTube. LET OP!! Deze mag je alleen uploaden via deze manier als je het privé
upload en ons de privélink doorstuurt. Je mag de A.M.V. pas openbaar maken NA de
conventie.
- WeTransfer.
- Privé FTP server als je die hebt.
9. De A.M.V. wordt beoordeeld na binnenkomst en de leiding zal deze goed of
afkeuren.
10. De deadline voor inzending en inschrijving is 1 februari 2016.
11. Na 1 februari 2016 worden geen A.M.V. meer aangenomen.

12. Er is ruimte voor 16 A.M.V.’s. Bij meer inschrijvingen zal het bestuur beoordelen
welke voor deelname doorgaan.
13. Elke deelnemer zal een deelnamecertificaat krijgen, ook degene die afvallen.
14. De prijzen bekend worden gemaakt tijdens de conventie.
15. In ALLE gevallen waarin deze regelgeving niet voorziet, beslist de leiding, met
overleg met het bestuur van de conventie.
De A.M.V. moet worden verstuurd naar:
J. Boesveld - video@tsunacon.nl
Men krijgt altijd binnen 24 uur antwoord, als deze uitblijft gelieve contact op te nemen via
jurgen@tsunacon.nl

