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Du håller nu det första numret av Kreativa Europa i fokus i dina händer och vi hoppas att du kommer 
ha nytta av läsningen. Vår ambition med detta nyhetsblad är att fånga upp det senaste inom Kreativa 
Europa och presentera andra EU-nyheter med kopplingar till kultur. Vi vill ge en bild över hur politiken på 
EU-nivå påverkar dig som aktiv inom kulturen och hjälpa dig att hålla dig uppdaterad om vad som händer 
inom EU och särskilt om Kreativa Europa-programmets utveckling. Vi kommer också att lyfta några av de 
projekt och aktiviteter som samfinansieras av programmet.

I det här numret kommer vi att beskriva vad som händer med EU:s digitala inre marknad och Europeiska 
kommissionens nya förslag gällande upphovsrättsreglering. Vi berättar också om europeiska nätverk som 
får stöd genom Kreativa Europa och om vilka möjligheter som finns att tillhöra ett sådant nätverk. I höstas 
publicerades resultatet för programmets integrationsstöd och Sverige var i topp bland de länder som 
beviljats stöd. Vi publicerar intervjuer med två av de svenska projektdeltagarna. 

Vi på Kreativa Europa Desk Sverige finns i Filmhuset på Gärdet i Stockholm och är tillgängliga för att hjälpa 
dig att hitta rätt bland programmets stöd, erbjuda vägledning om vilka kurser och nätverk som kan vara 
intressanta för dig och din organisation samt ge råd när du bestämt dig för att söka EU-finansiering. Det 
här gemensamma nyhetsbladet kommer publiceras två gånger per år. Det är ett komplement till våra 
respektive nyhetsbrev och ger information om hela programmet och om andra EU-nyheter som är av 
intresse för verksamma inom kultursektorn och den audiovisuella sektorn. Anmäl dig till Kulturs och 
MEDIAs nyhetsbrev och följ oss även i sociala medier för att få de allra senaste nyheterna om programmet. 
Det gör du lättast genom att besöka vår webbplats www.kreativaeuropa.eu 

Elin Rosenström, Kreativa Europa Desk Kultur, Ulrika Nisell 
och Anders Wilhelmsson, Kreativa Europa Desk MEDIA 

VÄ LKOM M EN

Ulrika Nisell, Anders Wilhelmsson och Elin Rosenström. Foto: Kim Janfalk.
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samarbete med både EU-delegationen på plats och EUNIC, 
nätverket för europeiska kulturinstitut i utlandet som får stöd 
genom EU-programmet Kreativa Europa, och att detta är viktigt. 
 – För ett litet land som Sverige innebär det att vi kan driva och 
utveckla idéer, samtal och projekt med en intellektuell höjd och 
mycket större resurser tillsammans än vad vi skulle kunna göra 
själva, säger hon, och berättar om P3M5, ett stort nytt samarbete 
där de och flera av USA:s och Europas bästa teatrar är med. 
 Frågan om kulturdiplomati är enligt Linda Zachrison ”mitt på 
dagordningen” både hos ambassaden och i miljön omkring – 
exempelvis har Georgetown University i Washington DC tagit 
in en teaterverksamhet som en del av sin School of Foreign 
Service. 
 – För kulturarbetare skulle en ökad satsning på kulturdip-
lomati kunna innebära större resurser, räckvidd och påverkan, 
också på samhället och politiken, hoppas jag. Ömsesidig inspi-
ration och ömsesidigt lärande! 

I november diskuterades kommissionens meddelande av 
EU:s kulturministrar och under våren fortsätter arbetet under 
Maltas ordförandeskap. Mikael Schultz understryker att mycket 
arbete återstår. 
 – Den stora utmaningen är att hitta former för samarbete 
mellan medlemsstaterna, kommissionen, EU:s utrikestjänst EEAS 
och andra intressenter, som EUNIC, och för hur kulturen ska 
”jacka in” i övrigt utrikespolitiskt och diplomatiskt arbete. EU är 
ju inte en part som andra länder har ett kulturellt samarbete med 
direkt utan det sker med medlemsstaterna, enskilt eller i grupp. 
Det finns heller ingen EU-kulturinstitution idag. Men erfarenhe-
ten säger att de som har jobbat med kultur i ett internationellt 
perspektiv ser kulturens roll i det diplomatiska arbetet. 

LÄS MER 
•  Kommissionens meddelande ”Mot en EU-strategi för internatio-

nella kulturella förbindelser” kan laddas ner på EU-kommissio-
nens webbplats, ec.europa.eu. Där finns också pressmeddelan-
den och frågor- och svardokument om strategin. 

•  Följ Mikael Schultz blogg från Bryssel via blogg.kulturdep.se

PÅ  G Å N G

Kultur – en del av 
utrikespolitiken? 

“Culture has to be part and parcel of our foreign 
policy. Culture is a powerful tool to build bridges 

between people, notably the young, and reinforce 
mutual understanding. It can also be an engine 

for economic and social development. As we face 
common challenges, culture can help all of us, in 
Europe, Africa, Middle East, Asia, stand together 

to fight radicalisation and build an alliance of 
civilisations against those trying to divide us. This 

is why cultural diplomacy must be at the core of our 
relationship with today’s world.”

Federica Mogherini

Kulturen måste vara en del av vår utrikespolitik – den är 
ett kraftfullt medel för att bygga broar mellan människor. 
Så sade Federica Mogherini, EU:s höga representant för ut-
rikes- och säkerhetsfrågor och vice ordförande för Europe-
iska kommissionen, när kommissionen i somras lade fram 
ett förslag på en strategi för hur EU kan arbeta med kultur 
i internationella relationer. Under 2017 fortsätter arbetet. 

Frågan om kulturens plats i utrikespolitiken har länge funnits 
med på dagordningen, och redan i EU:s Agenda för kultur 
2007 slogs det fast att kultur ska vara ett väsentligt inslag i EU:s 
internationella kontakter och utvecklingspolitik. Att en utrikes-
politiker i Federica Mogherinis ställning uttalar sig så starkt om 
detta är betydelsefullt, säger Mikael Schultz som är svenskt 
kulturråd i Bryssel. 
 – Det är väldigt viktigt för att det här ska hamna på agendan. 
Att någon i hög position lyfter sådana här frågor är det som 
behövs för att det ska få genomslag i EU:s verksamhet i stort.

Förslaget, ”Mot en EU-strategi för internationella kulturella 
förbindelser” som Europeiska kommissionen lade fram i juni 
2016, pekar ut tre huvudområden: hur kultursektorn kan bidra 
till social utveckling, sysselsättning och ekonomisk tillväxt i 
världen, hur kultursamarbeten och interkulturell dialog kan 
förebygga konflikter och bidra till fred, och hur man kan arbeta 
för att förstärka skyddet av kulturarv som hotas av konflikter 
eller klimatförändringar. Ömsesidig förståelse, utbyte och 
respekt är några av de grundläggande ledorden. Strategin har 
ett brett anslag och är tänkt att omfatta många områden, som 
bland annat utvecklingspolitiken. 

Vad kan då detta ge och innebära i praktiken? 
 – Kultur skapar öppningar när annan politisk och diploma-
tisk dialog är låst. I den region jag jobbar i, som domineras av 
konflikter både inom och mellan länder, har kulturens roll ald-
rig varit mer akut och relevant, säger Javeria Rizvi Kabani som 
är biträdande direktör för Svenska institutet i Alexandria, vars 
uppgift är att främja dialog mellan Europa, Mellanöstern och 
Nordafrika – några av de regioner som nämns speciellt i strate-
gin. Bland deras aktiviteter finns möten mellan kulturarbetare 
och projekt om kulturarvsfrågor, vilka på olika sätt bidrar till 
institutets mål om att stödja en hållbar social, ekonomisk och 
politisk utveckling i området. Kulturen kan också ge utrikespo-
litiken viktiga inblickar, säger Javeria Rizvi Kabani. 
 – Det är subtila politiska budskap som ger stoff för analys i 
en region som är svåranalyserad för tillfället.

När det gäller genomförandet av strategin är medlemsstaternas 
kulturinstitut i länder utanför EU något som lyfts fram, inom 
bland annat sammanslutningen ”Cultural Diplomacy Platform” 
som nu skapats. Linda Zachrison arbetar som svenskt kulturråd 
i Washington DC och berättar att hon redan idag har ett starkt 
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I projektet Storytelling Without Borders kommer barn 
och unga på flykt att få delta i workshops där de kan 
skapa och berätta i olika former. Anusha Caroline An-
dersson, verksamhetsledare på Historieberättarna, och 
Christina Tönnesen, administratör på FilmCentrum, leder 
projektet. 

Vad ska ni göra? 
ACA: Vi kommer att arbeta med en metod som vi redan använt 
i workshops för nyanlända i Sverige. Den bygger helt på delta-
garens behov och genom kulturuttryck möjliggör vi ett berät-
tande som både är individbaserat och språköverskridande. Vi 
har jobbat mycket med animation, men formen kan också vara 
ljud, text, musik eller dramatisk gestaltning. Den öppenheten 
ingår i metoden – på vilket sätt vill och orkar den här personen 
berätta? Vi skapar ett tryggt rum med pedagoger som jobbar 

”Det är historier som det 
inte går att ducka för” 

I samband med att många människor på flykt kommit till Europa utlyste 
EU-kommissionen förra året ett speciellt stöd för projekt som genom kultur 
kan bidra till integration och öka ömsesidig förståelse. Tre gånger fler ansök-
ningar än förväntat kom in, och i de 12 projekt som slutligen valdes ut deltar 
mer än 60 organisationer från 20 länder. Vi har pratat med representanter för 
de två projekt som leds av svenska organisationer. 

inlyssnande. Under våren kommer vi att vidareutveckla meto-
den. Den ska vara enkel och inte kräva mycket teknik, och en 
viktig del är att vi lär ut den till deltagarna. Projekttiden är två 
år, men det ska inte ta slut när vi åker därifrån. 

Sju organisationer i tre länder är med 
– hur fick ni ihop projektgruppen? 
CT: Vi hade kort tid på oss, så det här byggde på nätverk som 
redan fanns. Det var ett så tydligt koncept och lätt att visu-
alisera hur det skulle se ut, och det var nog därför alla direkt 
ville vara med. Parallellt med uppstarten av projektet arbetar 
vi just nu med att uppfylla de specifika krav som EU-admi-
nistrationen ställer. Att säkerställa en god kommunikation 
mellan alla i projektet är en nödvändighet och vi arbetar för 
att ta fram en tydlig organisation och ansvarsfördelning. 
Nästa steg är en konferens med alla deltagande organisa-

Bild från en av Historieberättarnas tidigare workshops i Sverige. Foto: Historieberättarna.
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OM STÖDET 
• Kreativa Europas Stöd till integration av flyktingar utlystes 

vid ett tillfälle under 2016. Syftet var att stödja kulturella och 
audiovisuella projekt som bidrar till att underlätta integration, 
ökar ömsesidig förståelse och främjar interkulturell och inter-
religiös dialog, tolerans och respekt för andra kulturer. 

• För att få stöd krävdes medverkan av minst tre organisationer 
i två olika länder. Även till exempel humanitära organisationer 
kunde delta. 

• 274 ansökningar från 1 124 organisationer kom in. På grund av det 
stora intresset utökades stödets budget till ca 2,3 miljoner euro. 

• I de 12 projekt som beviljades stöd deltar 62 organisationer från 
20 länder. Italien och Sverige är de bäst representerade länderna.

Tre ytterligare svenska organisationer medverkar i projekt som 
leds av organisationer från andra länder: 
• Malmö stad i A Million Stories (Danmark) 
• Shoot & Post AB i FUTURE − Fostering The integration of Unac-

companied Refugee minors (Italien) 
• Statens museer för världskultur i Re-build Refuge Europe (Stor-

britannien) 

tioner där vi tar fram ett utbildningspaket. Vi kommer att 
genomföra drygt 60 workshops och arbeta främst i Grekland 
och Sverige. 

Vad hoppas ni uppnå? 
ACA: Det viktigaste är att stärka individer i ett nu där de är 
väldigt utsatta. Det behövs också sysselsättning för barn och 
unga i flyktingläger. Vi hoppas även nå ut med berättelserna 
till allmänheten – det handlar om barn och unga på flykt och 
deras röster har rätt att bli hörda. Vi är medvetna om att vi har 
ett stort etiskt ansvar för det som kommer ut ur projektet. Det 
handlar om historier som det inte går att ducka för och livsö-
den som inte osynligt ska passera förbi.
 

STORYTELLING WITHOUT BORDERS 
Medverkande organisationer: FilmCentrum, AddArt (Grekland), 
Historieberättarna, Lighthouse Relief, RåFILM, Team Humanity 
(Danmark), Vi gör vad vi kan.
Beviljat stöd: 200 000 euro 

Projektet Shared History leds av Färgfabriken i Stockholm 
i samarbete med partners i Riga och Gdansk, som Färg-
fabriken sedan flera år arbetat med inom projektet Baltic 
Dimensions. Daniel Urey är processledare. 

Vad var upprinnelsen till ert projekt? 
Idén om att skapa ett historiskt medvetande som är mer inklu-
derande! Detta växte fram i nära dialog med forskaren Johan 
Hegardt från Södertörns högskola. Vi diskuterade hur man i 
Sydafrika arbetat för att få både förövare och offer att mötas i 
minnen av det historiska traumat från apartheid, och hur sam-
hällena i Baltikum än idag är splittrade genom sina så kallade 
”competitive memories”. Där saknas det rum för gemensam 
historia, minne och representation för människor som bor på 
samma plats. Sedan lyfte vi blicken till Sverige, och det nya 
Sverige som nu formar sig efter 2015 då vi tog emot 163 000 
personer, varav många från Syrien. Vi ställde oss frågan om det 
inte är så att Sverige idag delar minnen och en framtida historia 
med Syrien, och Syrien med Sverige. Och hur kan vi då göra så 
att våra olika historiska berättelser möter varandra och bildar 
en ny och gemensam berättelse? 

Vad ska ni göra konkret? 
Vi kommer att välja ut inhemska konstnärer från Sverige, Polen 
och Lettland och konstnärer som nyligen har kommit hit, och 
som får börja arbeta tillsammans två och två. Projektet ska 
mynna ut i utställningar i Stockholm, Riga och Gdansk under 

N YA  S TÖ D

Christina Tönnesen (foto: FilmCentrum), Anusha Caroline Andersson (foto: Nina Varumo) och Daniel Urey.

senvåren 2018. Vi kommer också att inkludera allmänheten 
längs vägen. Projektet rör sig på många nivåer: i Europa, Öst-
ersjöområdet, nationellt, lokalt och i kultursektorn. Länderna 
i detta projekt har också väldigt olika förhållningssätt till det 
mångkulturella samhället, vilket i sig blir en utmaning att både 
förstå och gestalta.

Vad hoppas du att projektet leder till? 
Att vi vågar formulera vår europeiska vardag bortom ”vi” och 
”dem”, att vi påminner oss själva om kulturens roll som förut-
sättning för dialog i Europa och att vi öppnar upp kultursek-
torn. Den svenska kulturvärlden är svår att komma in i och det 
här är en metod för att gå utanför de vanliga nätverken och få 
nya, för de nyanlända är ju i sin tur personer med egna nätverk 
som vi också kan få tillgång till. En ömsesidig integration alltså, 
och en ömsesidighet där vi samskapar och ser vad som blir vårt 
gemensamma minne och framtid.
 

SHARED HISTORY 
Huvudpartner: Färgfabriken, Latvian Centre for Contemporary Art 
(Lettland), The Baltic Sea Cultural Centre (Polen). Från Färgfabriken 
leds projektet av Karin Englund, projektledare, och Daniel Urey, 
processledare. 
Beviljat stöd: 174 312 euro
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ECSA:s agenda just nu är EU:s nya upphovsrättsregler och att 
få medlemsländernas offentliga bidragsgivare att ta jämställd-
hets- och mångfaldaspekter i beaktande när de fördelar stöd. 
Nätverket arrangerar också kulturevenemang och de går hand 
i hand med påverkansarbetet, säger Alfons Karabuda. 
 – Om vi inte har några rättigheter har vi heller inte möjlig-
het att professionellt fortsätta skapa. Och om vi bara lobbar är 
vi inte upphovspersoner. Ofta sker de två sakerna dessutom 
samtidigt genom att vi till exempel ordnar ett möte i samband 
med ett evenemang.
 En annan typ av internationella samarbeten som får stöd av 
Kreativa Europa är så kallade plattformar, där arrangörer och 
organisationer inom ett visst konstområde samarbetar för att 
öka rörligheten över gränserna för både verk och konstnärer. 
Den internationella litteraturfestivalen Littfest i Umeå är en 
del av Versopolis, en plattform som arbetar för att ge europe-
isk poesi större spridning. 14 festivaler i bland annat Litauen, 
Makedonien, Frankrike och Österrike är med i Versopolis och 
tillsammans tar de fram ett urval av poeter från sina länder som 
sedan kan bjudas in av de olika festivalerna. Just den omvärlds-
bevakningen, kunskapen och kontakterna, är det viktigaste 
med att vara med i plattformen, säger Erik Jonsson, en av 
Littfests arrangörer. 
 – När man arbetar med en litteraturfestival och är ganska 
ensam om det så öppnar sig ju en helt ny värld när man plötsligt 
sitter med 14 andra kollegor. Vi frågar hur de gör och samlar in 

Den allra största delen av stöden inom Kreativa Europa går 
till projekt där parter i flera olika europeiska länder samar-
betar. Men för att genomföra sådana krävs internationella 
kontakter. Att delta i europeiska nätverk eller plattformar 
kan vara ett sätt att få sådana, och kan även ge mycket 
annat. 

Alfons Karabuda är kompositör och ordförande för SKAP (Sveri-
ges kompositörer och textförfattare), och sedan 2007 ordfö-
rande för det europeiska nätverket ECSA (European Composer 
and Songwriter Alliance) som representerar 50 medlemsorga-
nisationer och mer än 30 000 professionella kompositörer från 
25 länder. 
 – För oss kompositörer har det blivit allt viktigare att kunna 
påverka i EU för att vara med där besluten fattas. Våra förlag 
och distributörer har länge agerat globalt, och på grund av det 
har de haft en kollektiv styrka. I och med att upphovsperso-
nerna nu också enats med en röst så har vi fått en stor kraft, 
säger han. 
 Tillsammans med bland andra dramatiker, författare och 
regissörer har de bildat en europeisk ”Authors’ Group” där de 
driver gemensamma frågor. Och enligt Alfons Karabuda har 
det gett goda resultat, något han menar bland annat syns i att 
en person som EU-kommissionens ordförande Jean-Claude 
Juncker nu talar om kreatörerna som ”våra kronjuveler” och 
kulturen som en viktig marknad för Europa. Två stora frågor på 

Nätverk och plattformar 
– en väg ut i Europa 

Samtal på Littfest i Umeå. Foto: Henke Olofsson.
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NÄTVERK 
• Nätverken ger organisationer möjlighet till kompetensutveckling 

och kapacitetsuppbyggnad samt ett sätt att skapa kontakter och 
möjligheter till andra internationella samarbeten.

• För 2014–16 fick 23 nätverk stöd inom Kreativa Europa Kultur. 18 av 
dessa har svenska medlemsorganisationer, och totalt är omkring 
4000 organisationer med i nätverken. För att kunna få stöd ska ett 
nätverk bestå av minst 15 organisationer från minst 10 länder som 
deltar i programmet.

• Kreativa Europa MEDIA stödjer nätverk om minst 100 biografer 
i 20 länder som deltar i programmet. Utöver det ges stöd till 
festivaler, marknader och utbildningar med liknande funktion – 
t.ex. får dokumentärfilmsnätverket EDN stöd för olika aktiviteter, 
och Berlinale Talents ger unga filmare chans att bygga upp 
internationella kontakter. 

Nätverk med stöd inom Kreativa Europa MEDIA: 
Europa Cinemas 

Nätverk med stöd inom Kreativa Europa Kultur: 
Art Directors Club of Europe (ADCE)
Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique 

et Musikhochschulen (AEC) 
Biennale des Jeunes Créateurs de l’Europe et de la Méditerranée 

(BJCEM) 
Circostrada
Culture Action Europe (CAE) 
Europa Nostra (EN)
Europe Jazz Network (EJN) 
European Composer & Songwriter Alliance (ECSA) 
European Dancehouse Network (EDN) 
European Early Music Network (REMA)
European Festivals Association (EFA)
European Music Council (EMC)
European Network of Cultural Centres (ENCC) 
European Route of Industrial Heritage (ERIH)
European Union National Institutes for Culture (EUNIC)
International Network for Contemporary Performing Arts (IETM)
Jeunesses Musicales International (JMI) 
Network of European Museum Organisations (NEMO) 
New European Theatre Action (NETA) 
Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes (PEJA)
The Bureau of European Design Associations (BEDA)
The European Network on Cultural Management and Policy (ENCATC) 
Union des Théâtres de l’Europe (UTE)

PLATTFORMAR 
• Plattformar består av organisationer inom ett konstområde som 

tillsammans arbetar för ökad rörlighet inom Europa för verk och 
nya kulturskapare. 

• För att få stöd ska en plattform bestå av minst 11 organisationer, 
baserade i minst fem medlemsstater/EFTA-länder. Publik 
verksamhet ska vara plattformens fokus, och minst 30 procent av 
utbudet europeiska produktioner. 

• Våren 2017 är sista möjligheten under programperioden 2014–2020 
att söka stöd. Sista ansökningsdatum är 6 april.  

Plattformar med stöd från Kreativa Europa Kultur: 
Aerowaves (dans)
Live Europe (musik)
European Talent Exchange Program 3.0 (musik)
Literary Europe Live (litteratur)
Versopolis (litteratur/poesi)
In SITU (konst i det offentliga rummet, främst bildkonst och 

scenkonst)
SHAPE − Sound, Heterogenous Art and Performance in Europe 

(experimentell musik och audiovisuell konst)
Future Architecture (arkitektur)

I  F O K U S

Överst: Erik Jonsson, Littfest. Foto: Henke Olofsson.
Underst: Alfons Karabuda, ECSA/SKAP. Foto: Johan Olsson. 

erfarenheter. Vägarna har blivit kortare för oss, men världen 
har också blivit större. Det har öppnat sig så många vägar att 
gå. Och vill man skapa sig ett eget perspektiv och hitta en egen 
bevakning måste man röra sig utanför Sverige. Vi funderar inte 
på ett antal författare i ett visst förlags vårkatalog, utan har 
väldigt mycket att välja på.
 Erik Jonssons råd till den som vill börja bygga upp interna-
tionella samarbeten är att utgå från vad man vill göra, inte från 
att det kan finnas pengar att söka. Finns det liknande festivaler 
i Norden och Europa? Någon i samma position som man kan 
identifiera sig med? Har de en webbplats och webbsändningar 
där man kan få en bild av deras evenemang? Kan man åka dit, 
kanske inleda ett inofficiellt samarbete där man tar med en 
författare från sin hemstad? Alfons Karabuda tipsar om att 
man också kan börja i Sverige – hitta dem här som redan har 
ett nätverk, till exempel olika förbund. Genom dem kan man 
få kontakt med sina internationella motparter. Han tycker ock-
så att man ska undersöka om det kan finnas stöd för att åka 
utomlands. 
 – Ibland ifrågasätter man varför kulturpengar ska gå till att 
åka på en konferens. Men det är faktiskt något som kan leda 
till nya konstnärliga verk – att man träffar någon som man kan 
arbeta med, säger han. 

http://www.europa-cinemas.org
http://www.adceurope.org/
http://www.aec-music.eu/
http://www.aec-music.eu/
http://www.bjcem.org/
http://www.bjcem.org/
http://www.circostrada.org/
http://cultureactioneurope.org/
http://www.europanostra.org
http://www.europejazz.net
http://www.composeralliance.org
http://ednetwork.eu/
http://www.rema-eemn.net/
http://www.efa-aef.eu/
http://www.emc-imc.org
https://encc.eu/
http://www.erih.net/
http://www.eunic-online.eu/
https://www.ietm.org/
http://www.jmi.net
http://www.ne-mo.org/
http://www.art4eu.net
http://www.beda.org/
http://www.encatc.org/
http://www.union-theatres-europe.eu/
http://aerowaves.org/
http://liveurope.eu/
https://www.etep.nl/
http://www.lit-across-frontiers.org/literary-europe-live/
http://www.versopolis.com/about-us
http://www.in-situ.info/en/
http://www.in-situ.info/en/
http://shapeplatform.eu/
http://shapeplatform.eu/
http://futurearchitectureplatform.org/
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Festival i Paris och Eurosonic Noorderslag i 
Groningen. Arbetet fortsätter 2017.
 Rapporten The AB Music Working 
Group Report kan laddas ner via EU-kom-
missionens webbplats. 
 
MALTA NYTT ORDFÖRANDELAND 
Våren 2017 tar Malta över från Slovakien 
som ordförande för EU:s ministerråd, 
vilket innebär att de leder och organiserar 
arbetet i ministerrådet, samt sköter kon-
takterna med andra EU-institutioner som 
EU-kommissionen och Europaparlamen-
tet. Ordförandeskapet roterar halvårsvis 
mellan medlemsländer och efter Malta 
följer Estland från och med juli 2017. 

AARHUS OCH PAFOS 
KULTURHUVUDSTÄDER 2017 
Satsningen på europeiska kulturhuvud-
städer har pågått i mer än 30 år och hittills 
har mer än 50 städer deltagit. Under 2017 
är Aarhus i Danmark och Pafos på Cypern 
kulturhuvudstäder. Pafos har temat ”Lin-
king Continents, Bridging Cultures” och 
vill bland annat lyfta fram hur kultur och 
kreativitet kan bidra till en stads hållbara 
utveckling och tillväxt. Aarhus genomför 
mer än 350 programpunkter på temat 
”Let’s Rethink”.
 Kulturhuvudstadssatsningen ingår 
idag i delprogrammet Kultur inom 
Kreativa Europa och städerna som utses 
ska ha ett program som bygger på 
kulturellt samarbete i Europa, engagerar 
de lokala invånarna, ökar det internatio-
nella intresset för området och bidrar 
till mål som ökad ömsesidig förståelse 
mellan människor i Europa. Två svenska 
städer har hittills varit kulturhuvudstä-
der: Stockholm 1998 och Umeå 2014. 
Mer information om Aarhus och Paphos 
program finns på www.aarhus2017.dk och 
www.pafos2017.eu 

TONI ERDMANN 
– EUROPEISK FILMFAVORIT 
Den tyska publik- och kritikersuccén Min 
pappa Toni Erdmann av Maren Ade blev 
den stora vinnaren vid den 29:e upplagan 
av European Film Awards – filmen vann 
priserna för bästa europeiska film, bästa 
regissör, bästa manusförfattare samt 
bästa kvinnliga och manliga skådespelare. 
Galan hölls i Wroclaw i december och ge-
nomförs med stöd från Kreativa Europa. 
Ett par veckor tidigare vann Min pappa 
Toni Erdmann även Europaparlamentets 
LUX-pris, som syftar till att ge europeisk 
film större spridning och till att uppmunt-
ra debatt om aktuella politiska och sociala 
frågor. 

SE EUROPEAN FILM FORUM 
Aktuella frågor om filmpolitik och den 
audiovisuella branschen står på agendan 
för kommissionens seminarier Europe-
an Film Forum, som arrangeras på olika 
festivaler och platser under året. I Bryssel 
i december hölls det största evenemang-
et hittills, i samband med MEDIA-pro-
grammets 25-årsjubileum. Ett 40-tal 
branschexperter och kommissionärerna 
Andrus Ansip och Günther Oettinger 
medverkade och alla samtal kan ses i ef-
terhand via kanalen Digital Single Market 
på YouTube. 

2018 – ETT ÅR FÖR KULTURARV 
EU-kommissionen har föreslagit att utse 
2018 till ett kulturarvsår. Bakgrunden är 
hoten mot kulturarv i konfliktområden 
och den vikt man menar att kulturarvet 
har för Europas identitet. Ett annat syfte 
är att visa den sociala och ekonomiska 
betydelse kulturarvssektorn inom EU 
har – enligt rapporten ”Cultural Herita-
ge Counts for Europe” arbetar omkring 
300 000 personer inom sektorn och den 
skapar i sin tur indirekt nästan 8 miljo-
ner arbetstillfällen. Tanken med året är 
att belysa vad EU kan göra för att främja 
bevarande, digitalisering, infrastruktur, 
forskning och kompetensutveckling på 
området, och att anordna evenemang, 

utbildningar och informationskampanjer 
över hela Europa. Frågan om kulturarv 
är också central i den strategi för kultur 
i internationella relationer som kommis-
sionen lagt fram (se s. 3), till exempel när 
gäller förstörelse av kulturarv och illegal 
handel med föremål. 

NYTT PÅ KURSOMRÅDET 
Tyska Erich Pommer Institut har börjat 
med onlineversioner av sina kurser, då 
filmproducenters ofta oregelbundna 
scheman gör det svårt att delta vid ensta-
ka fasta kurstillfällen. Efter en onlinekurs 
om samproduktion förra året har man nu, 
med stöd från MEDIA-programmet, tagit 
fram en utbildning om rättigheter – ”Clea-
ring Rights for Film and TV”. Kursen består 
av videoföreläsningar med experter från 
bland andra Zentropa, NBC Universal och 
HBO och täcker ämnen som copyrightfrå-
gor och musikrättigheter. Mer informa-
tion finns på www.e-training.media 
 Delprogrammet MEDIA inom Kreativa 
Europa stödjer en rad olika fortbildningar 
på europeisk nivå för professionellt verk-
samma inom film och interaktiva medier. 
Via www.kreativaeuropa.eu finns listor 
och kontaktuppgifter. För många av kur-
serna går det att söka stöd för att kunna 
delta.

HUR SKA MUSIK STÖDJAS I FRAMTIDEN? 
Mot bakgrund av de senaste årens snabba 
teknikförändringar inledde EU-kommis-
sionen 2016 ett arbete med att se över hur 
EU bäst kan stödja musiksektorn i framti-
den. Syftet är att se över hur en möjlig ny 
strategi och nya stödformer skulle kunna se 
ut, och vad som behövs för att komplettera 
det som redan görs inom olika EU-pro-
gram. En dialog har startat med represen-
tanter för olika delar av musikbranschen 
och i juni 2016 hölls konferensen ”Music 
Moves Europe” vid musikmässan MIDEM i 
Cannes där frågor som spridning av euro-
peiska verk, digitalisering, innovation och 
fortbildning diskuterades. Kommissionen 
har också haft dialogmöten och seminarier 
med musiksektorn i samband med MaMA 

PÅ  G Å N G

Min pappa Toni Erdmann. Foto: TriArt Film.

Music moves Europe.

Watermusic, ett evenemang under 
kulturhuvudstadsåret i Aarhus. Foto: Aarhus 2017.
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DELPROGRAMMET MEDIA 
Belopp i euro   
 
FESTIVALER OCH MARKNADER  
Stöd till festivaler (16/2015)
Göteborg International Film Festival 2017, 

75 000

DISTRIBUTION
Biografdistribution selektivt (23/2014)
Edge Entertainment, Suburra, 15 500
Edge Entertainment, Agnus Dei, 15 500
Folkets Bio, Phantom boy, 15 500
Folkets Bio, Bortom Lampedusa, 15 500
Njutafilms, Francofonia, 8 800
Njutafilms, Mysteriet i Slack Bay, 21 300
TriArt Film, A Perfect Day, 31 600
TriArt Film, Fai bei sogni, 15 500
TriArt Film, La fille inconnue, 21 300
TriArt Film, Min pappa Toni Erdmann, 

31 600
TriArt Film, United States of Love, 15 500
Scanbox Entertainment Sweden, 

Mustang, 21 300
Scanbox Entertainment Sweden, La pazza 

gioia, 21 300
Scanbox Entertainment Sweden, I, Daniel 

Blake, 31 600
Svensk Filmindustri, A Bigger Splash, 15 500
Svensk Filmindustri, The Girl King, 8 800
Nonstop Entertainment, Ma ma, 21 300
Nonstop Entertainment, Graduation, 

21 300

Biografdistribution automatiskt (09/2016)
Nordisk Film, 8 544
Scanbox Entertainment Sweden, 114 540
Noble Entertainment, 48 903
Folkets Bio, 106 812
TriArt Film, 56 728
Svensk Filmindustri 169 620
Njutafilms, 23 174
Edge Entertainment, 6 034
Studio Show Entertainment Sweden, 43 530

R E SULTAT

Compagnie Jus de la Vie, Dance On 
Dream On, 1 832 661

Mindre samarbetsprojekt 
Tensta konsthall, They were, those peo ple, 

a kind of solution, 192 284
Sagohuset, Family Separation Through 

Immigration – Dramatizing Anectotal 
European History, 199 998

Sound of Stockholm, C3IC Club Contem-
porary Classical Subset Indie Classical: 
Events, Outreach, Network and Deve-
lopment, 200 000

Producentbyrån, Moving Beyond Inclu-
sion, 199 920

Studio Emad Eddin, Performance(s) 
between two shores: Arab Artists in 
Europe, 195 803

Teatermaskinen, Reclaim the Future – 
Nomadic Carnevals for Change, 
200 000

Vuxenskolan Västra Götaland och 
Change maker, Digitally crafting new 
communities of practice, 189 998

Livrustkammaren, In-NovaMusEUm: 
Museums comes back to the locals 
through art and food, 193 541

STÖD TILL EUROPEISKA PLATTFORMAR*
Littfest, Versopolis, 366 196

STÖD TILL ÖVERSÄTTNING 
OCH SPRIDNING AV EUROPEISK 
SKÖNLITTERATUR    
Norstedts förlag, Other Voices, 90 658 
 
TOTALT FÖR DELPROGRAMMET KULTUR, 3 861 059
* Flera organisationer deltar i samarbetsprojekten 
och plattformen. Stödsumman har beviljats hela 
projektet, dvs de deltagande organisationerna 
tillsammans.

SEKTORSÖVERGRIPANDE PROGRAM-
OMRÅDESTÖD TILL INTEGRATIONS-
PROJEKT*
Belopp i euro

Föreningen Filmcentrum/Föreningen 
Råfilm/Historieberättarna/Lighthouse 
Relief/Vi gör vad vi kan, Storytellers 
without borders, 200 000

Malmö Stad: A Million Stories, 195 928
Stiftelsen Färgfabriken, Shared History, 

174 312
Shoot & Post AB, Dugong, 200 000
Statens Museer för Världskultur, Re-build 

Refuge Europe, 200 000
 
TOTALT FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE STÖD, 970 240
* Flera organisationer deltar i samarbetsprojekten. 
Stödsumman har beviljats hela projektet, dvs. de 
deltagande organisationerna tillsammans. 

Stöd till onlinedistribution (11/2016) 
ÜberEntertainment Production, Vodeville, 

60 000
Dragon Channel AB, Draken Film, 244 000

STÖD TILL PRODUCENTER   
Utveckling enskilt projekt (18/2015)
Miso Film Sverige AB, 438 dagar, 50 000
Meta Film Stockholm AB, Aniara, 50 000
Jarowskij Sverige AB, Bergatrollet/The 

Troll, 50 000
Avanti Film AB, Stallo, 50 000
Bright Moving Pictures AB, I’m Traveling 

Alone, 50 000   
 

Utveckling slate funding (18/2014)
Yellow Bird Film & TV Productions AB,  

180 000
Stella Nova Film AB, 200 000
Garagefilm International AB, 170 000
Filmlance International AB, 180 000
Mantaray Film AB, 130 000
CB Sverige AB, 103 714
WG Film AB, 180 000
Anagram Film & TV AB, 200 000

Stöd till europeiska TV-program (21/2015)
Linda Västrik Filmproduktion AB, Colony 

Lapland, 69 000  
Jarowskij Swerige AB, Löwanders, 500 000
Miso Film Sverige, Modus II, 380 000 

STÖD TILL DATASPELSUTVECKLARE
Stöd till dataspel (20/2015)
Image & Form International, SteamWorld 

Quest, 150 000
Zoink, Flipping Death, 140 445  

  
STÖD TILL VISNING
Biografnätverk
Europa Cinemas (medlemsbiografer i 

Sverige), 321 000   
 

STÖD TILL PUBLIKUTVECKLING*
Stöd till publikutveckling (22/2015)
Doc Lounge, Moving Docs, 176 000
Biografcentralen Wrap!, Must see Europe-

an cinema for Young People, 176 591
Folkets Bio, Scope100, 215 158   

 
TOTALT FÖR DELPROGRAMMET MEDIA, 5 027 493
* Svensk partner i samarbetsprojekt. Stödsumman 
har beviljats hela projektet, dvs. de deltagande 
organisationerna tillsammans.   
 
 

DELPROGRAMMET KULTUR 
Belopp i euro   
 
STÖD TILL EUROPEISKA 
SAMARBETSPROJEKT* 
Större samarbetsprojekt 

Beviljade stöd från Kreativa Europa 2016
Projekt med svensk medverkan

I, Daniel Blake. Foto: Scanbox Entertainment Sweden.
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Vad händer med den 
digitala inre marknaden? 

Det pågående arbetet med att genomföra en digital inre marknad 
inom EU är en komplex och intensiv process. Vad händer just nu, 
vad är nästa steg och vilka frågor är högst på agendan? Vi frågade 
EU-kommissionen, Dataspelsbranschen och KLYS. 

JOHAN WULLT, press- och kommunikationschef, EU-kom-
missionens representation i Sverige.
 
Vad är det viktigaste som har hänt hittills i processen?
EU-kommissionens strategi för den digitala inre marknaden rym-
mer många förslag för att öka Europas konkurrenskraft, förbättra 
utbudet av varor och tjänster för konsumenter samt underlätta 
företags expansion till marknader i andra medlemsländer. Det 
handlar i grund och botten om att säkerställa att våra samhällen 
drar så stor nytta som möjligt av digitaliseringens möjligheter.
 Det handlar exempelvis om:
 Portabilitet – Om du prenumererar på film, sportsändningar 
och TV-serier via betaltjänster i ditt hemland går det inte alltid 
att titta på dem när du reser till andra EU-länder. Det vill vi änd-
ra på. Förra vintern föreslog vi att alla EU-invånare som tillfälligt 
är på besök i ett annat land ska kunna ta med sig det digitala 
innehåll som de köpt i sitt hemland och ges tillgång till samma 
tjänster som de prenumererar på hemma.
 Gemensam konsumentlagstiftning –För att underlätta och 
främja handel på nätet och öka tillgången till digitalt innehåll 
har vi lagt ett förslag om modernare och gemensamma avtals-
bestämmelser för den digitala detaljhandeln i EU. Tanken är 
att skapa en gemensam uppsättning EU-regler i stället för ett 
lapptäcke bestående av 28 nationella lagar.
 Upphovsrättslagar – EU:s nuvarande upphovsrättslagar 
är 15-20 år gamla och skapades för en helt annan tid och helt 
andra behov. EU-kommissionen har lagt fram förslag på ny 
lagstiftning som anpassar lagarna till dagens situation med en 
ofta digital och gränsöverskridande hantering av upphovs-
rättskyddat material. Vi vill öka tillgången till kulturellt innehåll 
online, stärka rättighetsinnehavares ställning och förenkla för 
alla i Europa som vill använda innehåll på ett lagligt sätt.
 
Vad är det viktigaste som händer framöver?
För EU-kommissionen återstår bland annat att leverera ett vik-
tigt initiativ om fri rörlighet för data inom EU. Men det viktigas-
te av allt är att våra förslag nu behandlas av EU:s två lagstiftande 
institutioner – Europaparlamentet och Ministerrådet. Vi hopp-
as att de ska anta våra förslag kring portabilitet, geoblockering 
och avskaffandet av roamingavgifter så snart som möjligt.
 
Vilka ser ni som de största vinsterna med den digitala inre 
marknaden? Vilka har varit de stora utmaningarna i arbetet?
Det finns beräkningar som tyder på att en fullt genomförd 

strategi för den digitala inre marknaden i sin helhet skulle 
frigöra hundratals miljarder euro i ekonomisk potential. Att gå 
från 28 olika marknader till en enda gemensam kan bidra till 
hundratusentals nya jobb, bättre konkurrenskraft och ökad 
tillväxt. De största fördelarna är lägre kostnader och mindre 
byråkrati för företag samt ökat utbud av varor och tjänster för 
Europas konsumenter. Den största utmaningen – som så ofta 
i vårt arbete – är att föreslå och därefter enas om lösningar 
som passar alla medlemsländer och en majoritet av Europa-
parlamentarikerna. Eftersom våra samhällen digitaliseras i en 
rasande takt är det viktigt att lagstiftningsprocessen också går 
hyfsat snabbt.

ULRICA KÄLLÉN, verksamhetsledare för KLYS, som före-
träder Teaterförbundet, KRO, Sveriges Författarförbund, 
Dramatikerförbundet och tio andra organisationer.
 
Vilka av de yrken och områden ni representerar påverkas 
mest av den digitala inre marknaden och de föreslagna 
upphovsrättsreglerna? Hur? 
Förslagen till nya upphovsrättsregler berör – på olika sätt – kul-
turskapare inom alla konstområden. Flera av det nya upphovs-
rättsdirektivets regler är generella och gäller såväl upphovsper-
soner, som utövande konstnärer. Direktivet innehåller dock vissa 
avsnitt som berör särskilda sektorer, t.ex. föreslås inskränkningar 
i upphovsrätten på utbildnings- och forskningsområdet, som i 
första hand kommer att påverka upphovspersoner på ord- och 
bildområdet, såsom författare och illustratörer. I direktivet före-
slås också en ny rättighet för tidningsutgivare, vilken kan komma 
att påverka upphovsrättsvillkor och ersättningar för journalister 
och pressfotografer på ett negativt sätt. 

Vilka ser ni som de största vinsterna och utmaningarna?  
Den största vinsten med det nya upphovsrättsdirektivet ur 
kulturskaparnas perspektiv är de regler som syftar till att stärka 
kulturskapares avtalsställning och ge dem ökade möjligheter 
att få skäliga ersättningar för användningen av deras verk och 
prestationer, särskilt på internet. 
 Den största utmaningen med det aktuella direktivet är 
de tvingande undantag och inskränkningar i upphovsrätten 
som kommissionen vill införa på områden där vi i Sverige och 
Norden redan har fungerande kollektiva avtalslösningar, t.ex. i 
form av s.k. avtalslicenser. Inskränkningar på dessa områden är 
enligt oss överflödiga. 

I  F O K U S
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är tillgängliga i alla länder. Men om någon tjänst inte är tillgäng-
lig, så betyder det oftast att man har en god anledning – t.ex. 
en annan licenstagare, lokala regler eller att man vill göra en 
testlansering eller något sådant. Tvingande regler kringskär fö-
retagens handlingsfrihet. Dataspel är undantagna i två år, men 
det bör förstås göras permanent 

Hur går diskussionen bland kollegor i andra europeiska 
länder? 
Det är förstås svårt att vara negativ till något som heter ”den 
digitala inre marknaden”. Men avtalsfrihetsfrågan bekymrar, 
som sagt. Där det finns skilda uppfattningar gäller det vilka krav 
som ska ställas på mellanhänderna, plattformarna. Som liten 
spelutvecklare har man en väldigt svag ställning i förhållande till 
mellanhanden, men kan bara acceptera villkoren ungefär som 
när man laddar ner en app. Många efterfrågar tydligare regler 
och ansvar för mellanhänderna. Å andra sidan erbjuder de ett 
enkelt sätt att nå ut till en potentiellt stor publik. Så det finns 
olika meningar på den punkten. 
 
Vilka konsekvenser skulle förslagen få för konsumenterna 
– de som spelar dataspel?  
Risken är att det europeiska erbjudandet blir mer centraliserat, 
det blir svårare att få support på det egna språket, anpassad 
marknadsföring och att betala i sitt hemlands valuta. Priserna 
är i viss mån anpassade efter olika medlemsländers köpkraft 
idag, det kanske inte går att fortsätta med. Åldersmärkningen 
är också olika, Tyskland har ett annat system än övriga Europa. 
Kommer de att anpassa sig?

DIGITALA INRE MARKNADEN (DSM)
• Att skapa en digital inre marknad är ett av kommissionens mest 

prioriterade områden. 
• Under 2017 kommer Europaparlamentet och ministerrådet att 

behandla kommissionens 16 föreslagna åtgärder för genomför-
andet av den digitala inre marknaden. 

• För upphovsrättsområdet lade kommissionen fram två förord-
ningsförslag och två förslag till direktiv under hösten 2016. Läs 
om dem på Europeiska kommissionens webbplats. Den svenska 
regeringen har mottagit remissvar på nationell nivå.

LÄS MER 
• Avdelningen Digital Single Market på ec.europa.eu där man 

bl.a. kan prenumerera på nyhetsbrev. 
• Branschorganisationer bevakar utvecklingen och publicerar 

information på sina webbplatser.
• Branschtidningar som Screen International och Cineuropa 

bevakar utvecklingen på det audiovisuella området –  
www.screendaily.com och www.cineuropa.org

 För kulturskaparna är det viktigt att att harmoniseringsförsla-
gen inte blir för långtgående på områden där det inte finns be-
hov av nya regler. Vi måste också se till att stärka, tydliggöra och 
komplettera vissa av reglerna i direktivet. Samtidigt är det viktigt 
att värna om de framsteg som gjorts i direktivet, t.ex. när det gäl-
ler de regler om transparens och jämkning av avtal, som innebär 
att kulturskapare ska få bättre insyn i hur deras verk används och 
bättre möjligheter att omförhandla oskäliga avtalsvillkor. 
 
Hur har ni arbetat med frågan hittills och hur ser era planer 
ut framöver? 
KLYS arbetar intensivt med dessa frågor inom vårt upphovs-
rättsnätverk, bestående av jurister från ca 20 kulturskapar-
organisationer i Sverige. Vi samarbetar också med kolleger på 
nordisk och europeisk nivå. Nyligen lämnade KLYS sitt yttrande 
till den svenska regeringen med våra synpunkter på de aktuella 
förslagen. Vi kommer att formulera en tydlig sammanfattning 
av dessa synpunkter, som kommer att användas politiskt, inte 
minst gentemot berörda EU-parlamentariker. 

PER STRÖMBÄCK, talesperson för Dataspelsbranschen, 
som representerar utvecklare, producenter, förlag och 
distributörer. 
 
Vilka ser ni som de viktigaste konsekvenserna för data-
spelsbranschen av de nu lagda förslagen om den digitala 
inre marknaden? 
På sätt och vis har vi redan en digital inre marknad, våra spelare 
finns överallt. Inte bara i Europa, förresten. Politikens uppgift 
borde vara att förenkla regler och sänka trösklar för att upp-
muntra detta. Det gäller t.ex. moms, åldersmärkning, konsu-
mentskyddsregler, annonsering och annat. Mycket är reglerat 
sedan tidigare för analoga marknader, men det digitala och 
globala utmanar de systemen. Ska man spetsa till det så kan 
man säga att EU-kommissionen verkar vilja driva fram ett visst 
sätt som marknaden ska agera: att göra pan-Europeiska erbju-
danden. Det är inte säkert att de reformerna får avsedd effekt 
och man kan fråga sig om det verkligen är det bästa för publik, 
kreatörer och branscherna. 
 Förespråkarna jämför gärna med USA men där finns inget 
som tvingar att man har samma erbjudande över hela landet, 
tvärtom ser konkurrensmyndigheterna det som en fördel att 
man kan göra olika överenskommelser för olika regioner eller 
olika målgrupper eller distributörer. Så USA är en bra förebild, 
om man tar de slutsatserna på allvar. 
 Vi bekymrar oss för inskränkningar i avtalsfriheten, t.ex. 
vad gäller avtal om territorier. EU-kommissionen vill minska 
”orättfärdig geo-blockering”, det vill säga att vissa tjänster inte 

Johan Wullt, Ulrica Källen (foto: Madeleine Söder) och Per Strömbäck (foto: Sofia Runarsdotter).
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Träffa oss! 
Vi arrangerar möten och 

seminarier runt om i landet 
för att berätta möjligheterna 

inom Kreativa Europa. Vi besöker 
också en rad festivaler och 

evenemang. Följ kalendarierna 
på våra hemsidor och i våra 

nyhetsbrev för mer 
information! 

Behöver 
du råd? 

Vill du veta vilka möjlig-
heter du har till stöd, få veta 
vad Kreativa Europa kan er-

bjuda dig som kulturarbetare, 
eller få hjälp i ansöknings-

arbetet? Boka gärna ett 
möte med oss! 

Om Kreativa 
Europa 

Kreativa Europa är Europeiska kommis-
sionens program för stöd till de kulturella och 

kreativa sektorerna. Programmet pågår 2014–2020 
och ger europeiska aktörer inom tv, film, dataspel, 

konst och kultur möjligheter att samarbeta internatio-
nellt och nå ut till en internationell publik. 

Kreativa Europa är uppdelat i de två delprogrammen Kultur 
och MEDIA samt ett sektorsövergripande program-

område. Kreativa Europa Desk Sverige informerar om 
programmet och ger stöd vid ansökningar. Statens 

kulturråd och Svenska Filminstitutet delar på 
uppdraget – Kulturrådet ansvarar för delpro-

grammet Kultur och Filminstitutet för 
delprogrammet MEDIA. 

Kreativa Europa Desk Kultur 
Elin Rosenström, 08 519 264 15, elin.rosenstrom@kulturradet.se

Postadress: Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm
 

Kreativa Europa Desk MEDIA 
Ulrika Nisell, 08 665 12 05, ulrika.nisell@filminstitutet.se 

Anders Wilhelmsson, 08 665 12 07, anders.wilhelmsson@filminstitutet.se 
Postadress: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm

 

Följ våra löpande nyheter 
Prenumerera på nyhetsbrev via våra hemsidor www.kreativaeuropa.eu 

 
Följs oss på Facebook 

www.facebook.com/deskkultur | www.facebook.com/kreativaeuropa 
 

Följ oss på Twitter 
@DeskKultur | @MEDIA_Desk


