Cheetah Films
Indie-lyhytelokuvatuotanto
"Learn the rules like a pro so you can
break them like an artist." -Pablo Picasso
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Mitä on indie-lyhytelokuvatuotanto?
• Indie: ilman julkista tuotantotukea toteutettava elokuva, jonka
työryhmä voi koostua elokuva-alan ammattilaisista tai harrastajista,
mutta kaikki tekevät vapaaehtoistyötä (eli kukaan ei saa palkkaa).
• Lyhytelokuva: alle 15 minuutin taiteellisesti kunnianhimoinen,
tuotannollisesti laadukas, kansainvälisesti kiinnostava, tarinavetoinen
fiktiivinen elokuva, jolla on potentiaalia festivaalilevitykseen.
• Tuotanto: sovittujen tuotantokustannusten rahoittaminen ja
tuotantotyöskentelyn johtaminen kaikissa vaiheissa (esituotanto,
kuvaukset, jälkituotanto, levitys).
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Mitä tavoitteita tällä aloitteella on?
• Parantaa indie-elokuvantekijöiden edellytyksiä kehittää osaamistaan
toteuttamalla taiteellisesti kunnianhimoisia ja tuotannollisesti
laadukkaita lyhytelokuvia, joita voi hyödyntää työnäytteenä.
• Kannustaa indie-elokuvantekijöitä tekemään tarinavetoisia ja
kansainvälisesti kiinnostavia teemoja käsitteleviä lyhytelokuvia.
• Kehittää indie-elokuvatuotantojen toimintatapoja huolellisen
tuotantosuunnittelun ja ammattimaisen tuotantotyöskentelyn kautta.
• Edistää indie-elokuvien jakelua ja näkyvyyttä kansainvälisillä
elokuvafestivaaleilla ja internetissä.
Varsinaisia taloudellisia tavoitteita ei ole, mutta mahdollinen voitto
jaetaan tuottajan ja työryhmän jäsenten kesken suhteessa työpanokseen.
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Miksi kannattaisi ehdottaa elokuvaa?
• Tukee taiteellista tinkimättömyyttä: rahoitusta indie-lyhytelokuvalle, jonka
teema/genre tai työryhmä on julkisten tukimahdollisuuksien ulkopuolella.
• Tuottaja antaa tukea kuvausten taiteelliseen valmisteluun:
•
•
•

käsikirjoituksen hiominen elokuvallisuuden, kuvakerronnan ja tuotannon kannalta
näyttelijöiden valinta ja kohtausten riittävä harjoittelu ennen kuvauspäiviä
huolellinen tuotanto-design (puvustus, maskeeraus, rekvisiitta ja lavastus)

• Tuotantosuunnittelu nostaa elokuvan tuotantoteknistä laatua:
•
•
•

monipuolistamalla visuaalisia mahdollisuuksia (kuvauspaikkojen valinta,
valaistuksen määrä, kuvauskaluston taso, kameran liikuttaminen)
kasvattamalla tehokkuutta ja päivittäisten kamera-setupien ja otosten määrää
sitouttamalla työryhmän jäsenet eri työrooleihin

• Mahdollistaa laadukkaamman jälkituotannon: onnistuneen raakamateriaalin
jalostaminen esim. tasokkaalla äänisuunnittelulla ja värimäärittelyllä.
• Enemmän näkyvyyttä festivaaleilla: onnistuneen teoksen laajempi
kansainvälinen levitys kuin omin resurssein olisi mahdollista.
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Minkälaisia projekteja etsitään tuotantoon?
• Ensisijaisesti etsitään kansainvälisesti kiinnostavia fiktiivisiä tarinavetoisia
lyhytelokuvia, jotka voivat olla myös genre-elokuvia.
• Kohderyhmänä ovat vapaaehtoistyönä ilman julkista tuotantotukea
toteutettavat alle 15 minuutin lyhytelokuvat.
• Elokuvalla tulee sisällön ja teknisen laadun puolesta olla potentiaalia
kansainväliseen levitykseen tunnetuilla elokuvafestivaaleilla ja internetissä.
• Elokuvan tulee olla valmis esituotantoon eli käsikirjoitus tulee olla
viimeistelty, ydintyöryhmä koossa ja alustava tuotantosuunnitelma laadittu.
• Rahoitus ei ole vastikkeetonta tuotantotukea, vaan edellyttää työryhmältä
tuotantojohdon alaisena toimimista ja kirjallista sopimusta yhteistyöstä.
• Rahoitusta ei myönnetä:
• Toiminta-, fantasia-, splatter- tai erikoistehostepainotteisille elokuville
• Dokumenteille, animaatioille tai musiikkivideoille
• Kokeellisille/avantgarde-elokuville, videotaiteelle tai multimediateoksille
• Organisaatioiden tai yhteisöjen esittely- tai koulutusvideoille
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Kuka voi ehdottaa projektia?
• Tuotantoa voi ehdottaa mikä tahansa työryhmä, jolla on kriteerit täyttävä
lyhytelokuvaprojekti (ei tarvitse olla yhteisö tai yritys).
• Työryhmällä tulee olla nimetty ohjaaja, käsikirjoittaja, kuvaaja ja
tuotantopäällikkö. Ohjaajan, kuvaajan ja tuotantopäällikön tulee olla eri
henkilöt.
• Työryhmän jäsenille ei ole ikärajoja tai muodollisia koulutus- tai
kokemusvaatimuksia, mutta hakemusten käsittelyssä arvioidaan työryhmän
osaaminen ja uskottavuus realisoida elokuvan potentiaali.
• Työryhmän ydinjäsenet voivat itse rahoittaa osan elokuvan budjetista tai
sponsorit voivat tukea tuotantoa näkyvyyttä vastaan ilman vaatimuksia
taiteellisen sisällön tai tuotannon osalta. Rahoitusta ei myönnetä
yhteistuotannoille, joissa rahoittajana toimii jokin työryhmän ulkopuolinen
taho. Näin toimimalla on tarkoitus varmistaa tuotantotiimin taiteellinen vapaus
sekä tuotantoon liittyvän päätöksen teon riippumattomuus, nopeus ja
joustavuus. Rahoitusta ei voi yhdistää julkiseen tuotantotukeen.
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Mitä kustannuksia tuotantorahoitus kattaa? 1/2
Rahoitusta myönnetään mm. seuraaviin tarkoituksiin:
• Kulukorvaukset (bensat, juna- ja bussiliput)
• Tuotantomateriaalien hankinnat (lavastus, puvustus, rekvisiitta, maskeeraus)
• Kalustovuokrat (kamerat, linssit, akut, DIT-varusteet, kameravarusteet,
monitorit, jalustat, rigit, gripit, dollyt, kraanat, jibit, steadicam, dronet, mikit,
standit, puomit, mikserit, äänitallentimet, valot, flagit, sähkövarusteet)
• Tuotannon muut vuokrat (autovuokrat, studio- ja kuvauspaikkavuokrat)
• Tarvikkeiden hankinnat (teipit, kalvot, paperit, työkalut)
• Catering ja craft services -hankinnat (harjoitus- ja kuvauspäivinä)

Rahoitusta ei myönnetä seuraaviin tarkoituksiin (ei poikkeuksia):
• Näyttelijöiden tai työryhmän jäsenten palkat
• Käsikirjoittaminen, esituotanto tai tuotannon valmisteleminen
• Lentomatkat, majoitukset tai päivärahat
 ”above-the-line costs” = 0 eur
• Korvaukset omien laitteiden tai tarvikkeiden käytöstä (”box rentals”)
• Laitteisto- tai ohjelmistohankinnat
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Mitä kustannuksia tuotantorahoitus kattaa? 2/2
•

Elokuvan tulee olla toteutettavissa ensi-iltaan asti hakemuksen
yhteydessä haettavalla rahoituksella.

•

Elokuvan potentiaalin perusteella työryhmälle voidaan myöntää
jälkituotannon tai levityksen lisätukea kuvausten päättymisen jälkeen.
• HUOM: Kaikille rahoitetuille tuotannoille ei myönnetä lisätukea.

•

Jälkituotannon lisätuesta päätetään tapauskohtaisesti alustavan
leikkauksen koekatselun perusteella (esim. äänitys-, miksaus-,
masterointi- ja värimäärittelylaitteistovuokrat sekä musiikki-,
erikoistehoste- ja äänisuunnitteluhankinnat).

•

Levityksen lisätuesta päätetään tapauskohtaisesti lopullisen teoksen
perusteella (esim. markkinointi, ensi-ilta, esityskopioiden tekeminen,
festivaalien ilmoittautumismaksut).
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Miten tuotanto käytännössä tapahtuu? 1/2
•

Cheetah Filmsin edustaja toimii tuottajana. Rahoituksen myöntämisestä elokuvan ensiiltaan saakka koko työryhmä (myös ohjaaja ja tuotantopäällikkö) toimii tuottajan
alaisuudessa ja ohjeiden mukaan.

•

Ohjaajalla on taiteellinen vapaus yhdessä sovitun tuotantosuunnitelman ja
käsikirjoituksen puitteissa. Tuotantovalmiuden saavuttamisen jälkeen muutokset esim.
kuvausaikatauluun, budjetin käyttöön tai käsikirjoituksen kohtausrakenteeseen ovat
sallittuja vain tuottajan etukäteisluvalla. Ohjaajan tulee keskustella mahdollisista
muutostarpeista tuotantopäällikön kanssa. Tuotantopäällikkö valmistelee tarvittaessa
päätösesityksen suuremmasta muutoksesta tuottajalle.

•

Tuotantotyöskentelyssä sovelletaan parhaiden käytäntöjen mukaisia indie-tuotannon
menetelmiä mm. tuotannon suunnittelemiseen, kuvauspäivien valmistelemiseen,
kuvauspäivien läpivientiin ja jälkituotantoon.

•

Tuotantomenetelmät käydään läpi työryhmän kanssa ja mukautetaan yhdessä
sovittavalla tavalla työryhmän/projektin tarpeisiin. Tuotantopäällikkö vastaa
tuotantomenetelmien soveltamisesta ja valvoo niiden noudattamista. Tuottaja tukee ja
neuvoo tarvittaessa tuotantopäällikköä. Kaikkiin tuotannon vaiheisiin on käytettävissä
tarkat ohjeistukset ja tarvittavista tuotantodokumenteista on käytettävissä mallipohjat.
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Miten tuotanto käytännössä tapahtuu? 2/2
• Tuotantokustannusten rahaliikenne suunnitellaan tapauskohtaisesti työryhmän
kanssa, jotta työryhmän jäsenten omaa rahaa ei sitoudu tuotantoon
•
•
•

Työryhmän kulukorvaukset ja hankinnat korvataan hyväksytyn budjetin mukaisesti
kuitteja vastaan. Maksuaika pidetään mahdollisimman lyhyenä (max 14 päivää).
Suuremmat hankinnat ja vuokrat voidaan laskuttaa suoraan tuottajalta.
HUOM: Mitään kustannuksia ei korvata ilman kirjanpitokelpoista kuittia/tositetta.

• Elokuvan mahdollinen rahallinen tuotto (vähennettynä tuotantokustannuksilla)
jaetaan työryhmän jäsenten kesken tapauskohtaisesti etukäteen sovittavalla
jakosuhteella. Tuottajien osuus on yhteensä 50 % tuotosta.
• Tuotantorahoitus tapahtuu tuotantoyhtiön riskillä, joten työryhmän vastuu
rajautuu tuotannon toteuttamiseen yhdessä sovitun tuotantosuunnitelman
mukaisesti (eli tappioista ei ole työryhmällä korvausvelvollisuutta).
• Työryhmän jäsenet saavat oikeuden käyttää alle 30 sekunnin yhtenäisiä osia
elokuvasta työnäytteenä yksityisesti (esim. osana portfoliota, CV:ta tai DVDshowreelia) välittömästi elokuvan ensi-illan jälkeen ja julkisesti (esim.
internetissä, YouTubessa/Vimeossa) levityksen päätyttyä (12-18 kk ensi-illan
jälkeen). Kokonaisen elokuvan jakelu on sallittu vain tuottajan kirjallisella luvalla.
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Mitä ehtoja tuotantoyhteistyöhön liittyy? 1/3
•

Tuotantoon osallistuvat tekijät osallistuvat työskentelyyn vapaaehtoisina ilman
korvausvaatimuksia työpanoksesta tai mahdollisista vahingoista/tapaturmista.
Tuotantotyöskentelyä ei ole vakuutettu tuotantoyhtiön toimesta.

•

Elokuvan alku- ja lopputeksteistä sekä trailerista ja mahdollisesta muusta
markkinointimateriaalista on ilmettävä, että kyseessä on Cheetah Films -tuotanto
(ensisijaisena tuottajana voidaan esittää työryhmän oma brändi, vaikka rahoitus tulisi
kokonaisuudessa tuotantoyhtiöltä).

•

Työryhmä luovuttaa lyhytelokuvan kaupalliset hyödyntämisoikeudet (”taloudelliset
tekijänoikeudet”) tuotantoyhtiölle, jolla varmistetaan, että teos on tekijänoikeuksien
puolesta kiistaton ja tekijänoikeuksia voidaan hallinnoida sovittavalla tavalla (ks. sivu 15).

•

Tekijöillä säilyy aina mm. oikeus tulla aina teoksen esittämisen yhteydessä tulla nimetyksi
teoksen tekijänä (”moraaliset tekijänoikeudet”) sekä oikeus käyttää elokuvan osia
julkisesti työnäytteenä levityksen päätyttyä (ja yksityisenä työnäytteenä välittömästi).
Lisäksi käsikirjoittajalla säilyy täysi tekijänoikeus käsikirjoituksen uusiin versioihin (esim.
sen laajentamiseen koko illan elokuvaksi, spin-offiin tai ulkomaisen version tekemiseen).

•

Elokuvan valmistuttua työryhmä toimittaa Cheetah Filmisille
•
•
•

kopion valmiista teoksesta (DVD-levyllä ja master-tiedostona)
työryhmän jäsenten nimet (credits)
lyhyen kuvauksen elokuvan sisällöstä (markkinointi- ja jakelutarkoituksiin)
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Mitä ehtoja tuotantoyhteistyöhön liittyy? 2/3
•

Poikkeustilanteet, joissa tuotantoyhtiöllä on oikeus perua rahoitus ja keskeyttää tuotanto:
•
•
•
•
•
•
•
•

•

työryhmä on antanut tuotantoyhtiölle harhaanjohtavia tietoja
joku työryhmän ydinjäsenistä (ohjaaja, kuvaaja tai tuotantopäällikkö) jää pois roolistaan
esituotannossa, kuvauksissa tai jälkituotannossa ei noudateta yhdessä sovittuja
tuotantomenetelmiä tai työ ei etene sovitussa aikataulussa
tuotantovalmiutta ei ole saavutettu 90 päivän sisällä esituotannon aloittamisesta
kuvauksia ei ole aloitettu 30 päivän sisällä tuotantosuunnitelmaan kirjatusta 1. kuvauspäivästä
tuotanto poikkeaa olennaisesti tuotantosuunnitelmasta ilman tuottajan suostumusta (esim.
kuvausaikataulun tai budjetin käytön muutos)
lopullinen teos poikkeaa olennaisesti käsikirjoituksesta ilman tuottajan suostumusta (esim.
kohtausotsikoiden muutokset tai lisäkohtaukset)
työryhmä ei toimita lopullista teosta 12 kuukauden kuluessa ensimmäisestä kuvauspäivästä

Seuraukset, mikäli rahoitus perutaan sen jälkeen, kun kuvaukset ovat alkaneet, eikä
tilannetta onnistuta sovittelemaan niin, että tuotantoa voidaan jatkaa (pois lukien force
majeure -tilanteet, kuten työryhmän ydinjäsenen sairastuminen tms):
•
•
•
•
•

työryhmän tulee luovuttaa tuotantoyhtiölle kaikki kuva- ja äänimateriaali raakamuodossa
työryhmän tulee luovuttaa tuotantoyhtiölle kaikki tehdyt tuotantohankinnat
tekijänoikeudet keskeneräiseen projektiin jäävät tuotantoyhtiölle, jolla on oikeus, mutta ei
velvollisuutta saattaa tuotanto loppuun parhaaksi katsomallaan tavalla
työryhmälle ei jää oikeutta käyttää osia keskeneräisestä teoksesta työnäytteenä
työryhmälle ei jää oikeutta osuuteen mahdollisesta voitosta
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Mitä ehtoja tuotantoyhteistyöhön liittyy? 3/3
LISENSSIMALLEJA
• Teoksen tekijänoikeuksista sovitaan
työryhmän kanssa teoskohtaisesti
rahoitussopimuksen yhteydessä (ennen
tuotannon aloittamista)
• Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi:
• Kaikkien tekijänoikeuksien
säilyttäminen tuotantoyhtiöllä ja sen
kautta osin työryhmällä
• Tekijänoikeuksien jakaminen
Creative Commons –lisenssoinnilla
(ks. www.creativecommons.fi)
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Miten projektia ehdotetaan tuotantoon?
• Projektista tehdään hakemus, joka lähetetään liitteineen yhdessä
sähköpostiviestissä osoitteeseen indie@cheetah.fi
• Hakemukseen tulee liittää:
• Vapaamuotoinen saate (projektin ja työryhmän esittely)
• Lopullinen ja ammattimaisesti formatoitu käsikirjoitus PDF:nä
• Työryhmän avainhenkilöiden CV:t (työnäytteitä voi liittää)
• Alustava tuotantosuunnitelma (ks. ohjeet seuraavalta sivulta)
• Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä, vaan hakijaa tiedotetaan
hakemuksen puutteista. HUOM: Puutteellista hakemusta ei voi täydentää,
vaan pitää lähettää koko hakemus täydennettynä uudelleen.
• Seuraavilla sivuilla on esitetty:
• vinkkejä hakemuksen tekemiseen
• tuotantosuunnitelman sisältö
• hakemusten käsittely ja päätöksenteko
• hakemuksen arviointiperusteet
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Vinkkejä hakemuksen tekemiseen
•

Ennen hakemuksen teon aloittamista varmista, että haettavan rahoituksen kohde on ohjeiden
mukainen elokuvan tyypin, työryhmän ja kustannusten kohdistuksen osalta. Poikkeukset näissä eivät
valitettavasti ole mahdollisia.

•

Pohdi tarkkaan onko kyseessä on varmasti rajallisin resurssein vapaaehtoistyönä toteutettava indielyhytelokuvaprojekti. Älä tee hakemusta projektista, jota tarvitset toimeentulon hankkimiseksi, joka
vaatii suuremman budjetin tai, johon harkitset julkisen rahoituksen hakemista.

•

Tee hakemus vain projektista, jota kohtaan koet intohimoa ja olet valmis sitoutumaan tuotannon
kaikkien vaiheiden läpivientiin indie-tuotannon parhaita käytäntöjä noudattaen. Älä tuhlaa omaa tai
muiden aikaa ”koittamalla kepillä jäätä”.

•

Huomioi, että pienemmän rahoituksen saa todennäköisemmin, joten pyri karsimaan
tuotantokustannuksia luovilla ratkaisuilla, kuten maksuttomilla vaihtoehdoilla, lainaamalla,
lahjoituksilla, sponsoreilla sekä tekemällä kompromisseja esim. tuotantotekniikan, kuvauspaikkojen
ja materiaalien suhteen. Tuotantorahoitusta myönnetään yhdelle elokuvalle korkeintaan 4000 euroa
(ei sisällä mahdollista jälkituotannon tai levityksen lisärahoitusta).

•

Tarkista, että haettavan rahoituksen määrä perustuu tuotantosuunnitelmaan ja eriteltyyn,
täsmälliseen ja realistiseen kulubudjettiin. Haettavan rahoitusosuuden budjetti saa sisältää vain
kuluja, joihin rahoitusta myönnetään (ei poikkeuksia).

•

Viimeistele hakemus yhdessä työryhmän kanssa ja varmista työryhmän kaikkien jäsenten
sitoutuminen ulkopuolisen rahoituksen edellytyksiin (esituotantotyön määrä, kuvauspäivien
työskentelytavat, tuotantovaiheiden läpiviennin kokonaisaikataulu, ulkopuolinen tuotannon johto,
sopimukselliset ehdot).
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Tuotantosuunnitelman sisältö
Hakemuksen liitteeksi vaaditaan vähintään alleviivatut kohdat
Muut listan asiat valmistellaan yhteistyössä viimeistään tuotantovalmiuden saavuttamiseksi!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taiteellinen suunnitelma: ohjaajan vapaamuotoinen kuvaus elokuvan sisällöstä ja tyylistä
Kuvasuunnittelu: arvio kamerasetupien ja valojen määrästä, priorisoitu shot list, story board
Käsikirjoitus: jäädytetty sivu- ja kohtausnumeroitu shooting script
Tekninen suunnitelma: kamera-, valo-, ääni-, grip- ja sähkökalusto
Resurssi-/budjettisuunnitelma: rahalla hankittavat/vuokrattavat, maksuttomat, lainattavat, lahjoitetut,
sponsoroidut resurssit
Aikataulutus: kuvauspäivien ja -paikkojen määrä, cast/crew/resurssitarpeet per päivä, päivien sisäinen
aikataulu (shot tasolla), call sheetit
Logistiikkasuunnitelma: työryhmän roolit&yhteystiedot, kuljetukset, majoitukset, kuvauspaikat,
laitteistot, sähkö, tarvikkeet, lavasteet, puvustus, maskeeraus, rekvisiitta, catering ja craft services
Jälkituotantosuunnitelma: leikkaus, musiikki, ADR, äänisuunnittelu, miksaus, värimäärittely, VFX
Levityssuunnitelma: tiedotus, markkinointi, ensi-ilta, festivaalit, jakelu
Kuvauspäivien valmistelu (näihin tehtäviin ei käytetä kuvauspäivinä aikaa, vaan valmistellaan etukäteen):
• Näyttelijöiden harjoitukset (luku, blokkaus, toiminta)
• Tekniikan käytön testit, harjoittelu ja valmistelut
• Rekvisiitta valmis (loppuun asti viimeistelty)
• Puvustus valmis (pukutestit, koekuvaukset)
• Lavastus valmis (rakennettu valmiiksi)
• Maskeeraussuunnitelma valmis (suunnittelu, koemaskit)
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Hakemusten käsittely ja päätöksenteko
Työryhmän
hakemus
Hakemus on
ohjeiden mukainen

max 14 pv

Hakemuksen
arviointi
Alustava
myönteinen päätös
hakemuksesta

max 14 pv

Työryhmän
tapaaminen
Myönteinen päätös ja
sopimus esituotannosta

max 90 pv

Esituotannon
viimeistely
Tuotantovalmius ja
tuotantosopimus

Kuvaukset
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Hakemus on
puutteellinen

Hakemusta ei
käsitellä

Palataan asiaan
toisen projektin
tiimoilta

Päätös, että
työryhmää ei
tavata

Päätös, että
esituotantoa ei
aloiteta

Kirjallinen tai
suullinen palaute

Päätös, että
tuotantovalmiutta
ei ole saavutettu

max 12 kk

Jälkituotanto

max 18 kk

Levitys

Miten hakemus arvioidaan?
1. Teoksen lyhytelokuvallisuus
• teema/konsepti
• tarina/genre
• juoni/kohtaukset
2. Käsikirjoituksen sisältö
• hahmot, dialogi, toiminta
• rakenne, rytmi, kuvakerronnallisuus
• tuotannollisuus
3. Projektin toteutettavuus
• työryhmän koko, roolit ja motivaatio
• työryhmän osaaminen ja kokemus
• tuotantosuunnitelman selkeys
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”Cheetah-indietuotantojen
tavoitteena on parantaa
edellytyksiä toteuttaa
taiteellisesti kunnianhimoisia
ja tuotannollisesti
laadukkaita elokuvia, joilla on
potentiaalia kansainväliseen
levitykseen.”

Mitä sopimuksissa sovitaan?
•

Ennen esituotannon aloittamista tehdään työryhmän ydinjäsenten kanssa sopimus, jolla
• työryhmä saa tuotantoyhtiön sitoutumisen rahoitukseen, kun tuotantovalmius saavutetaan
• työryhmä vakuuttaa, että heillä on tekijänoikeus projektiin ja käsikirjoitukseen sekä vapauttaa
tuotantoyhtiön mahdollisista jälkikäteen tulevista tekijänoikeusrikkomuksen korvausvaatimuksista
• Cheetah Films saa ekslusiivisen esituotanto-oikeuden ja option elokuvan tuotantoon (eli työryhmä ei
saa tehdä samalle elokuvalle esituotantoa toisen tuotantoyhtiön kanssa, eikä esittää käsikirjoitusta
toiselle tuotantoyhtiölle tai rahoittajataholle, jollei sopimus ole ensin purkaantunut)
• Cheetah Films saa oikeuden purkaa sopimuksen esituotannon aikana, jos
•
joku työryhmän ydinjäsenistä (ohjaaja, kuvaaja tai tuotantopäällikkö) jää pois roolistaan
•
yhdessä sovittuja tuotantomenetelmiä ei noudateta tai työ ei etene sovitussa aikataulussa
•
työryhmä on antanut tuotantoyhtiölle harhaanjohtavia tietoja
• lisäksi sovitaan, että sopimus purkaantuu automaattisesti, jos tuotantovalmiutta ei saavuteta 90
päivän sisällä esituotannon aloittamisesta

•

Tuotantovalmius vahvistetaan arvioimalla yhdessä edellytykset ja työryhmän sitoutuminen viedä
tuotanto läpi tavoitellulla taiteellisen kunnianhimon ja tuotantoteknisen laadun tasolla.

•

Ennen kuvausten aloittamista tehdään jokaisen työryhmän jäsenen kanssa sopimus, jolla
• tuotantoyhtiö sitoutuu rahoittamaan elokuvan sovitun tuotantosuunnitelman mukaisesti
• työryhmän jäsen saa oikeuden osuuteen elokuvan voitosta suhteessa työpanokseensa
• työryhmän jäsen saa luvan käyttää osia elokuvasta työnäytteenä
• työryhmän jäsen sitoutuu toteuttamaan elokuvan valmiiksi teokseksi asti tuottajan valvonnassa
• työryhmän jäsenet luovuttavat elokuvan kaupalliset tekijänoikeudet tuotantoyhtiölle
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Taustamatskua netistä
• Mestariohjaajien vinkkejä indie-elokuvan tekijöille:
• https://www.youtube.com/watch?v=m6Rw03dnxEw
• Robert Rodriguezin 10 minuutin elokuvakoulu (case: ”El Mariachi”)
• https://www.youtube.com/watch?v=4UOa7tkByrw
• Kevin Smith puhuu indie-elokuvan tekijän vastuusta:
• https://youtu.be/WL-PRLEM3To?t=150
• 15 yleisintä indie-elokuvantekijöiden virhettä:
• https://www.youtube.com/watch?v=t1myw_0W5E8
• Indie-elokuva-aiheinen kansainvälinen keskustelufoorumi:
• http://www.indietalk.com/forum.php
• Nuorten suomalaisten indie-elokuvantekijöiden yhteisö:
• http://www.kelaamo.fi/
• Teknisesti painottunutta keskustelua indie-elokuvatuotannosta:
• http://www.digivideo.fi/
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Yhteystiedot

”It’s no monkey business”
Cheetah Films
info@cheetah.fi
www.cheetah.fi/films
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