
 
20.ZINEMA ERAIKITZEN SAILA 

 
INDUSTRIA SARIAREN OINARRIAK 

 
 
  
Lehena.- Lehiaketaren helburua eta enpresa babesleak.  
 
Industriaren Zinema Eraikitzen sariaren helburua postprodukzio fasean dauden eta 
lehendik Donostiako Zinemaldiaren Zinema Eraikitzen ekimenean hautatu dituzten 
Latinoamerikako fikziozko film luzeak bukatzen laguntzea da. 
 
% 100ean Latinoamerikakoak diren produkzioak edo Espainiarekin egindako 
koprodukzioak lehiatu daitezke industria sarian, betiere Espainiaren parte-hartzea 
filmaren produkzio osoaren % 49tik gorakoa ez bada. 
 
 Hartara, film saridunak aurrerago zehaztuko ditugun hainbat postprodukzio zerbitzu 
jasoko ditu, honako enpresa babesle hauek emanak: Best Digital, SA, Dolby, Kodak, 
SA, Molinare, SAU, Nephilim producciones, SL, No Problem Sonido, SL eta Technicolor 
Entertainment Services Spain SL. 
 
 
Bigarrena.- Parte hartzeko betekizunak eta baldintzak.   
 
Industriaren Zinema Eraikitzen saria lortzeko proiektuak aurkezte soilak adieraziko du 
ekoizpen-etxe parte hartzaileek inolako muga edo baldintzarik gabe onartuko dituztela 
oinarri hauek. 
 
 
Hirugarrena.- Filmeak hautatzeko prozedura eta saria ematea. 
 
Hautatutako filmen artean, sailaren babesle den enpresako (lehen aipatu ditugun 
enpresak) ordezkari batek osatutako epaimahaiak film irabazlea hautatuko du 
hautagai guztiak ikusi eta proiektu bakoitzaren egoera aztertu ondoren. 
 
Epaimahaiaren erabakiak apelaezinak izango dira.  
 
Film irabazlearen iragarpena Donostia Zinemaldiaren barruan egingo da. 
 
 
Laugarrena.- Koprodukzio kontratua eta parte-hartze kuota. 
 
Lehen aipatutako enpresa babesleen kontura, NEPHILIM PRODUCCIONES, SLk 
ekoizpen-etxe irabazlearekin finantza-koprodukziorako kontratua sinatuko du film 
sariduna espainiar bihurtu dadin, eta ondorioz, Espainian merkaturatu ahal izateko. 
Aipatutako kontratuaren testua NEPHILIM PRODUCCIONES, SLk idatziko du eta saria 
onartu eta gehienez hiru hilabeteren buruan sinatu beharko du ekoizpen-etxe 



irabazleak, edo gutxienez, postprodukzio lanei ekin aurretik. Kontratua ez bada 
sinatzen saria automatikoki galdutzat emango da. 
 
Kontratuak dioenari jarraiki, NEPHILIM PRODUCCIONES, SL filmaren ikus-entzunezko 
koproduktore bihurtuko da eta irudi horri dagozkion eskubide guztien jabe izango da 
eta filmaren eskubideen % 100a eskuratuko du Espainian eta Andorran.  
 
Beraz, filma Espainian zein Andorran merkaturatzea NEPHILIM PRODUCCIONES, 
SLren esku egongo da. 
 
Ekoizpen-etxeak filmaren ustiapen eskubideen titulartasuna egiaztatu beharko du, 
baita NEPHILIM PRODUCCIONES, SLrekin koprodukzio-kontratua sinatu ahal izateko 
gai dela ere, esandakoa betez. Ekoizpen-etxeak NEPHILIM PRODUCCIONES, SLri kalte-
ordainak eman beharko dizkio aipatutako bermeak urratuz gero. 
 
 
Bosgarrena.- Ekoizpen-etxe irabazlearen betebeharrak. 
 
Honako hauek dira ekoizpen-etxe irabazlearen betebeharrak: 
 
a) Postprodukzio lanak egiteko beharrezkoak diren eta sariaren barruan bilduta 

dauden material guztiak ematea saria eman den urteko abenduaren 15a baino 
lehen; 

 
b) Estatu barruko nahiz nazioarteko banaketa kontratu guztietan Kodak materiala 

erabili dela nabarmenduko da eta, halaber, lan fotokimiko guztiak Technicolor 
laborategietan egin direla. 

 
c) Filmaren hasierako kredituetan «Industriaren Zinema Eraikitzen» sariaren 

irabazlea dela adierazi beharko da eta enpresa babesle guztien logotipoak jarri 
beharko dira. Horixe bera egin beharko da filmaren promozio eta publizitate 
baliabide guztietan (kartela, webgunea…); 

 
d) Enpresa babesleek baimena izango dute filmaren izenburua nahiz filma bera 

erabiltzeko, zuzenean edo zeharka, enpresa horien promozio eta publizitate 
jardueretan. 

 
e) NEPHILIM PRODUCCIONESi filmaren 30 kartel eta 60 dvd eman beharko zaizkio 

ahal bezain laster, eta, betiere, filma edonon estreinatu baino lehen. 
 
 
Seigarrena.- Sariaren enpresa-babesleen betebeharrak. 
 
Enpresa babesleek dagozkien postprodukzio lanak saria eman eta hurrengo urteko 
uztailaren 31 baino lehen amaitu beharko dituzte. Lan-egutegia beraiek antolatuko 
dute beti eta filmaren ekoizpen-etxeak onartu egin beharko du: 
 
• BEST DIGITAL SA – Honakoen ardura izango du: 
 
Film irabazlearen soinu-postprodukzioa egiteko honako hau eskainiko du: 

-‐ Areto-efektuak grabatzeko aretoa. 
-‐ Dolby, MOD eta M+E nahasketak egiteko aretoa 



 
Entregatu beharreko materiala:  
- Pro Tools saioa duen DVDa, segundoko 24 fotogramatan eta 5.1 nahasketarekin  
LT RT nahasketa, M+E  5.1 eta M+E  LT RT. 
- Pro Tools saioa duen DVDa, segundoko etengabeko 25 fotogramatan eta 5.1 
nahasketarekin, 
LT RT nahasketa eta  M+E  LT RT. 
 
 
• DOLBY – Bere MPSAko (Motion Picture Service Agreement) zerbitzuak emango 
ditu.   
 
• KODAK SA - Beharrezko 35 mm-ko material guztia emango du, hala irudiari 
nola soinuari dagokionez. 
 
 
• TECHNICOLOR ENTERTAINMENT SERVICES SPAIN SL – Honako hauek hartuko 
ditu bere gain: 
 
- Negatiboaren eskanerra (Intermediate Digitalen eta efektu digitalezko planoen 
kasuetan). 
- Negatiboaren muntaketa (35 mm-koen kasuan, trantsizio optikoak, kartelak eta 
kredituak izan ezik). 
- Etalonaje fotokimikoa (negatiboaren muntaketaren kasuan) 
- 35 mm-ko kopia mutua lortzea. 
- Intermediate digitalen errebelatzea (Molinaretik datorrenean). 
- Argazkien errepikatua 35 mm-tan. 
- 35 mm-ko lehenengo kopia estandarra lortzea. 
- 35 mm-ko bigarren kopia lortzea ingelesezko azpidatziekin. 
 
Azpidatziei dagokienez: 
- Itzulpena, doitzea eta simulazioa. 
- Kopia inprimatu eta garbitzea. 
 
• MOLINARE SAU - Irudiaren postprodukzioaz arduratuko da. Zehazkiago honako 
alderdi hauez: 
 
- Bezeroak emandako eta itxitako EDLa bereizmen handian egitea. 
- Efektu digitalak egitea. 
- Kolore-zuzenketa. 
- Negatiboa garbitu eta leheneratzea (baldin eta filma filmiko eran egin bada eta lan 
hori beharrezkoa bada). 
- 35 mm-tan filmatzea filmaren intermediatea. 
 
• NO PROBLEM SONIDO SL - Soinu-bandak muntatuko ditu (soinu-muntaketa). 
 
• NEPHILIM PRODUCCIONES SL - Postprodukzio lanak bateratzeko ardura 
izango du baita Espainian zein Andorran filma merkaturatzeko lanena ere, oinarrietan 
eta koprodukzio kontratuan adierazitakoari jarraiki. 
 
Adierazitakoak ez beste edozein lan ekoizpen etxeak hartu beharko du bere gain eta 
dagokionari eskatu beharko zaio. 


