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Konkurrence:


Dante Alighieri-prisen 2021: “Helvede og Paradis”

Formål

Foreningen Dante Alighieri har udskrevet konkurrencen for at øge antallet af medlemmer 
i foreningen og udbrede kendskabet til italiensk kultur, historie og traditioner. 


Betingelser for konkurrencen


1 – Navn: Dante Alighieri-prisen 2021  “DANTE: PARADIS OG HELVEDE” 

Adgang til deltagelse i konkurrencen har alle borgere, uanset nationalitet, bosat eller 
med regelmæssig bopæl i Danmark. 


2 – Deadline for tilmelding:  senest 30. maj 2021 skal tilmeldingsskema med 
besvarelse af alle spørgsmål være indsendt via mail ved at udfylde tilmeldingsmodulet. 
Samtidigt betales deltagergebyret, se nedenfor.

Man kan downloade og sende tilmeldingsskemaet på foreningens officielle hjemmeside 
www.dante-alighieri-cph.dk,  eller få det tilsendt via mail på servizi@dante-alighieri-
cph.dk.


De færdige værker skal være sekretariatet i hænde senest 15. september 2021


3 – Konkurrencens formål og de deltagende værker.

Deltagerne skal præsentere et filmisk værk i form af en kortfilm helliget Dante Alighieri. 
Værket skal vise dennes særlige karakteristiske egenskaber.  Værket kan præsentere 
deltagerens eget personlige indtryk, eller Dante Alighieri eller dennes værk “Den 
guddommelige Komedie”, eller en begrænset del af Paradis og Helvede. “Skærsilden” 
medtages ikke. 


KONKURRENCENS KATEGORIER:

a. EN KORTFILM PÅ DANSK MED ITALIENSKE UNDERTEKSTER.  

b. EN KORTFILM PÅ ITALIENSK MED DANSKE UNDERTEKSTER. 

c. EN KORTFILM UDEN TALE (STUMFILM ELLER MUSIKFILM).


4 – Deltagergebyr på 150,- kr dækker administrationsudgifter m.m. Beløbet 
indbetales ved tilmeldingen på foreningens konto 2105 - 8896568583, eller på 
MobilePay 60485. 

Husk at angive for-og efternavn samt “DANTE”.  Når tilmelding samt gebyr er 
modtaget, vil deltageren modtage en bekræftelse på deltagelse i konkurrencen. 
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5 – Deadline for tilmelding er fastsat til 30. maj 2021, men senere tilmelding er mulig i 
juni og juli mod forhøjet deltagergebyr. 


6 – Med tilmelding til konkurrencen hæfter deltagerne for indholdet i deres værker. 
Deltagerne bør sikre sig, at de har opfyldt alle konkurrencens krav, da de ellers risikerer 
diskvalifikation og udelukkelse fra konkurrencen. 


7 – En komité, nedsat og sammensat af organisatorerne, foretager en udvælgelse blandt 
de indsendte værker og laver en liste over finalister.

Komiteens beslutninger kan ikke appelleres.

Finalisterne vil få besked via e-mail eller telefon.

Desuden vil listen over de udvalgte værker blive offentliggjort på foreningens 
hjemmeside www.dante-alighieri-cph.dk, sammen med oplysninger om tid og sted for 
prisoverrækkelsen. 


8 – Senere bør de udvalgte finalister være i stand til at forsyne deres film med 
undertekster ellers risikerer de udelukkelse. Alternativt kan foreningen foreslå tekstnings-
service til gængse priser. 


9 – Finalisterne kan indsende materiale gennem online delingstjenester (Wetransfer, 
Dropbox o.l.) ved at bruge documenti.dante@gmail som reference. Filen skal helst være i 
mp4 format eller mov, med koden h264. 

 

10 – Bedømmelsesudvalget består af kunstnere, eksperter, teknikere og personer med 
tilknytning til det audiovisuelle miljø og til film-og scenekunst.  Udvalgets beslutninger, 
som ikke kan appelleres, vil blive offentliggjort ved prisoverrækkelsen. 


11– Publikum, der er tilstede i salen, vil udvælge en af vinderne blandt finalisterne 
gennem et afstemningsskema. 


12 – I tilfælde af uenigheder har organisatorerne den endelige afgørelse. 


13 –Finalisterne konkurrerer om følgende priser:  


1. ”Teknik-prisen” for bedste kortfilm. 

2. “Made in Italy-prisen” for bedste kortfilm på italiensk.

3. ”Publikums-prisen” for bedste kortfilm.

4. ”Virgil-prisen” for bedste fortolkning.  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14 – Udvælgelseskomiteen og bedømmelsesudvalget kan desuden give rosende omtale 
til særlige værker.


15 – De udsatte præmier overrækkes til vinderne (eller en stedfortræder), der skal være 
tilstede ved prisoverrækkelsen. Manglende deltagelse medfører tab af disse præmier. 
Resultaterne af udvalgets og publikums afstemning vil samtidigt blive offentliggjort. 


16 – Organisatorerne forbeholder sig ret til – uden for konkurrence - at vise værker, som 
ikke er blandt finalisterne. 


17 – De kortfilm, som ikke er blevet udvalgt i denne omgang, vil kunne være en del af 
andre initiativer (for eksempel festivalen Italiensk Forår 2022).  


18 – De indsendte værker bliver del af foreningens arkiv og vil kunne blive brugt til 
kulturelle formål ved foreningens arrangementer samt foreningens samarbejdspartneres 
(f.eks. festivaler, forestillinger).


19 – Organisatorerne forbeholder sig ret til at aflyse eller ændre arrangementet om 
nødvendigt.  


20 – Deltagelse i konkurrencen indebærer accept af de betingelser, der er fremsat i dette 
reglement, samt af foreningens ret til at fremvise filmene i alle arrangementer i 
forbindelse med konkurrencen bl.a. for at promovere festivalen og udbrede kortfilm.


I overensstemmelse med D.LGS 196 af 30/06/2003, vil alle data kun blive brugt med 
henblik på Dante Alighieri-prisen 2021.
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