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Nedräkningen har börjat...

Under den soliga höstmånaden oktober har ME-
DIA II-programmet presenterat sin gångna verk-

samhet, vilket visar att programmet genom olika
stödformer har varit inblandad i många, framgångsrika

europeiska produktioner.

Elizabeth av Sheka Kapur, East is East av Damien O’Donnell,
Solas (Ensamma Hjärtan) av Benito Zambrano, Dancer in the

Dark av Lars von Trier och Kirikou and the Sorceress av Michel
Ocelot är några av de 1350 europeiska audiovisuella verk (film, TV,

dokumentär, animation och nya medier) som har fått utvecklingsstöd
av MEDIA II.

Under åren har bolagsstöd till 210 europeiska produktionsbolag fördelats.

Även europeiska marknadsförings- och distributionskampanjer av film har fått
sin del av kakan. Bland de 1830 olika projekt som har fått stöd finns Aprile av

Nanni Moretti, Same Old Song av Alain Resnais, Life is Beautiful av Roberto Begni-
ni, Festen av Thomas Vinterberg, Lola Rennt av Thomas Twycker, All About my Mot-

her av Pedro Almodovar, Asterix av Claude Berri.

Den europeiska filmen vinner allt större terräng utanför det egna landet. På fyra år har antalet
europeiska filmer som distribuerats utanför sitt ursprungsland ökat med 85% – från 246 filmer

1996 till 456 filmer under 1999. Jämfört med mängden film som producerades i Europa under sam-
ma period har antalet filmer som exporterats från ursprungslandet ökat från 13,71 % till 22,19 %.

275 TV-filmer (fiktion, dokumentär, animation) har delfinansierats av MEDIA II. Samtidigt har stöd till video-
utgivning och distribution av c:a 200 video- och DV-kataloger bestående av europeiska verk beviljats.

350 biografer (831 dukar i 213 europeiska städer) som huvudsakligen visar europeiska filmer har fått stöd
för sin verksamhet. Den totala publiksiffran är 75 miljoner. Ett årligt mediastöd går till 64 europeiska filmfes-

tivaler, som representerar den ansenliga summan 7500 europeiska filmer. Dessa festivaler som visar exempel på
kreativitet och mångfald inom europeisk biofilm når ut till en publik på 2 miljoner människor.

Över 4 000 yrkesverksamma producenter, manusförfattare och filmskapare har under perioden haft möjlighet att lära
sig marknadsföring på internationell nivå tack vare MEDIA II:s stöd till 145 olika träningsprojekt.

Det här är imponerande siffror som gör att man blir ytterst nyfiken på hur det ska bli med MEDIA Plus. Blir det en högre
budget som EU-parlamentet förespråkar eller en budget som ligger lägre än kommissionens förslag på 400 miljoner EURO?
Nedräkningen har börjat... Vi är optimister och vill gärna tro att EU:s ministerråd antar programmet den 23 november. Läs mer
om detta på sidorna 3, 4 och 7.

Inför MEDIA Plus-programmet inbjuder MEDIA Desken till ett informationsmöte med efterföljande fest den 8 december.
Missa inte detta tillfälle att kombinera nöje med viktig information!
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Borgvägen 5
Box 27126 

102 52 Stockholm

web: www sfi.se/mediadesk

MEDIA Desk koordinator:
Antonia D Carnerud  

tel: 08-665 12 05
Assistent: Sophie Laxhammar  

tel: 08-665 12 07 

fax: 08-666 37 48
e-post: mediadesk@sfi.se

MEDIA Desk Sverige är nationellt informationsorgan för
MEDIA-programmet. Välkommen att ta kontakt per telefon,
(e)post eller att besöka Desken när helst du behöver.

Antonia D. Carnerud
koordinator MEDIA Desk Sverige



"För att konkurrera med Hollywood, räcker det
inte med kvoter och pengar, det är kvaliteten

som räknas."

Intervju med Ruth Hieronymi, EU-parlamentsledamot,
ledamot i Kommittén för kultur, ungdom, utbildning,
media och sport, Ordförande i Arbetsgruppen för film
och audiovisuell media.

Det franska ordförandeskapet inom EU inleddes i juli
2000. Ett stort ansvar vilar på dem när det gäller den audio-
visuella sektorn eftersom man under deras ordförandeskap
skall anta MEDIA Plus-programmet (2001-2005) vid minis-
terrådsmötet den 23 november, under förutsättning att
inget hakar upp sig i beslutsprocessen.

Europaparlamentet spelar också en betydande roll i denna
process. Efter kommissionens förslag till MEDIA Plus som
förelades parlamentet i januari 2000 presenterade Ruth Hi-
eronymi, ordförande i Arbetsgruppen för film och audiovi-
suell media, sin rapport i parlamentet den 5 juli. Denna in-
nehåller 109 ändringsförslag till kommissionens förslag och
antogs med en stark majoritet dagen därpå vid en första
läsning i Europaparlamentet. Nu återstår bara för rådet att
komma fram till en "gemensam ståndpunkt", vilken just nu
förhandlas...

Ruth Hieronymi har gått med på att ge sin syn på MEDIA-
programmet, särskilt vad gäller parlamentets huvudsakliga
ändringsförslag:
– mer pengar (550 miljoner EURO istället för 400)
– större insyn i processen
– annorlunda rättslig grund som ökar parlamentets kontroll
över programmet
– Och slutligen, införandet av ett system med riskkapital
som inbegriper privata och offentliga medel.

Ruth Hieronymi, vad är er syn rent generellt på MEDIA
II som löper ut i december 2000 och vilka märkbara
förbättringar innebär MEDIA Plus?

MEDIA II:s viktigaste bidrag under de fem år som gått har
varit stöd till utveckling, särskilt till länder med låg pro-
duktionskapacitet och inom begränsade språkområden. Det
är programmets främsta förtjänst. För övrigt visar utvärde-
ringen av programmet att MEDIA haft en multiplikatoref-
fekt på 1 till 3 på den audiovisuella industrin, att det alltså
satt igång saker.

MEDIA Plus medför två förbättringar:
– Koncentration av stöden till de sektorer där de bäst be-
hövs, med erfarenheterna från MEDIA I och MEDIA II,
dvs till distributionssektorn som är den verkligt svaga län-
ken inom den europeiska audiovisuella industrin;

– Pilotprojekt för utnyttjande av ny teknologi, initierade av
kommissionär Reding, vilket jag ser mycket positivt på. Vi
befinner oss mitt i en digital revolution och kan inte fort-
sätta som vanligt "business as usual". Vi måste anta utma-

ningen, den nya teknologin är tillväxtens lokomotiv.
Det gläder mig alltså att dessa pilotprojekt med allmänt
samtycke har integrerats i programmet.

Tror ni inte att det finns risk att denna fokusering på
distribution sker på bekostnad av utveckling?

Det innebär ingalunda att utvecklingen glöms bort. Den
förblir tvärtom en av programmets grundpelare. Det tjänar
inget till att stärka distributionen om den distribuerade
produkten inte håller måttet. Kvoter och pengar räcker in-
te för att konkurrera med Hollywood. Programmens kvali-
tet är den främsta förutsättningen. 

MEDIA II styrs av en rådgivande kommitté, samman-
satt av medlemsländerna. Anser ni att denna kommitté
skall ha samma form i MEDIA Plus?

Vi har utarbetat två förslag:
– dels att varje medlemsland skall representeras av en per-
son för att säkra en bred representativitet;
– dels att MEDIA-kommittén inte längre skall vara rådgi-
vande utan förvaltande. Därmed skulle vi uppnå en upp-
delning av beslutsmakten, "medbeslut" som det kallas i
parlamentet. På det viset kan parlamentet kräva att bli in-
formerade vilket är omöjligt med en rådgivande kommitté.
Den stora politiska frågan gäller ett tätare samarbete mel-
lan de tre EU-organen: Kommissionen, Parlamentet och Rå-
det samt en ökad insyn.

Kommissionen har för närvarande accepterat själva princi-
pen. Det som förmodlingen kommer att ske, att döma av
de pågående förhandlingarna med rådet, är en
kombinerad lösning. För vissa frågor får kommit-
tén en rådgivande funktion och för vissa andra
inrättas medbeslut. Principen är godkänd vilket
gläder mig mycket.

På vilket sätt kan branschfolket göras delaktiga
via de nationella representanterna?

Vi kräver att expertisen görs delaktig i så hög
grad som möjligt i besluten. Och dessa experter som ut-
nämns av medlemsstaterna kan vara branschfolk. Det får
medlemsstaterna besluta om. Dessutom måste branschfol-
kets ställning också stärkas genom Deskarna och Antenner-
na som har en uppgift ute på fältet.

Kommissionen föreslår en budget på 400 miljoner EURO
till MEDIA Plus (mot 310 för MEDIA II). Vad anser ni
om denna budget?
Jag anser att den är alldeles för liten. Alla politiska grup-
per i parlamentet och alla parlamentariska kommittéer (ut-
om budget), dvs en stark majoritet, anser att budgeten bor-
de höjas. Vi är naturligtvis medvetna om EU:s finansiella
problem, i synnerhet den press som Balkans återuppbyg-
gande innebär. Därför har vi föreslagit en måttlig ökning av
budgeten: inte 600, 700 eller 800 miljoner EURO, vilket vore 
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rimligt, utan en mer blygsam summa – 550 miljoner EURO –
vilket vi inte kommer att vika ifrån. Naturligtvis tycker
vissa medlemsstater att till och med 400 miljoner EURO
är för mycket. Och eftersom vi måste hålla oss till enhäl-
lighetsprincipen kommer det inte att bli någon lätt match.
Men vi kommer att kämpa.

Vad tycker ni om de broar som kan byggas upp på insti-
tutionell väg, i synnerhet genom Europeiska investe-
ringsbanken, för att stärka stödet till produktionen?

Stärkningen av finansiella medel till den europeiska filmen
bör inte komma enbart från MEDIA Plus. Vi måste sträva
mot två andra mål:
– upprättandet av nätverk för de finansiella stöden från de
andra programmen. Jag syftar på det femte inom kort sjät-
te ramprogrammet för forskning, initiativet med e-Europe
som kommissionär Reding är mycket förtjust i, kopplingen
till de regionala strukturfonderna. Genom de möjligheter
som den digitala tekniken erbjuder kan den audiovisuella
sektorn bidra till den strukturella utvecklingen. Och till
detta finns det extra finansiella medel.

Ta till exempel e- och d-bio. Den ger regioner med låg pro-
duktionskapacitet möjlighet att stärka det audiovisuella
utbudet. Och därmed kan man slå två flugor i en smäll: få
tillgång till extra medel och samtidigt hitta andra vägar att
öka exponeringen av europeisk kultur i eftersatta regioner.

– det andra målet: att lyckas mobilisera mer privat riskka-
pital till den audiovisuella industrin. Till det behövs fon-
der. Vi yrkar på att rådet och kommissionen med Europeis-
ka Investeringsbankens hjälp föregår som gott exempel och
inrättar en fond som skulle vara öppen för andra finansiärer.
1995 kunde rådet inte komma överens när det gällde projektet
med en garantifond. Då gällde det offentliga medel. Nu har vi
för avsikt att införa denna modell men med privata medel.

1999 investerades enbart i Tyskland 2 miljarder D-mark i
fonder i USA. Och branschfolket tror att den summan
kommer att stiga till 5 miljarder under år 2000. Denna
enorma ökning visar tydligt att marknaden redan är igång.
Vi bör skapa ramar för den i Europa för att förhindra att
den sugs upp helt av USA. Jag har med kraft förelagt rådet
vår önskan gällande detta. Antagandet av MEDIA Plus
måste absolut åtföljas av ett första konkret utkast till dessa
europeiska fonder med inriktning på privat riskkapital. Den-
na målsättning måste få högsta prioritet på rådets agenda.

Liksom för MEDIA II har kommissionen föreslagit två
olika rättsliga grunder för antagandet av MEDIA Plus:
en för utbildningsdelen och en för utvecklings- och dis-
tributionsdelen. Vad anser ni om detta system?

Kommissionens förslag till MEDIA UTBILDNING vilar ju
på artikel 150 i fördraget (yrkesutbildning) medan MEDIA
UTVECKLING och DISTRIBUTION vilar på artikel 157
(industripolitik).

Parlamentet har å sin sida upprepat sin ståndpunkt från1995:

stöd till film- och audiovisuell me-
dia berör inte bara ekonomin eller
industrin utan bidrar också till
den europeiska kulturens upprätt-
hållande och mångfald. Vi tycker
att denna ståndpunkt bör gälla
även valet av rättslig grund och att
artikel 151 av fördraget (kultur)
skall tillämpas liksom artikel 157.
På denna punkt hoppas jag att par-
lamentets orubbliga kamp skall
åstadkomma en förändring. 

Vi vill nå åtminstone två mål i och
med regeringskonferensen i Nice:
– undanta kulturen från regeln om enhällighet i rådet. Jag
tycker att det är mycket positivt att kommissionen tagit
ställning för majoritetsprincipen när det gäller kultur, vil-
ket gör det möjligt för parlamentet att vara medbestäm-
mande och inte längre bara rådgivande;
– klart omnämna den audiovisuella sektorn i artikel 151 – kultur.

Tror ni inte att dessa faktorer kan fördröja igångsättan-
det av MEDIA Plus?

Vi är enhälliga: MEDIA Plus skall starta den 1 januari 2001.
Hela tidsplanen för proceduren har varit inriktad på det-
ta. Det är en prioritet som vi delar med branschfolket. Vi
kommer att göra allt som står i vår makt för att inte för-
dröja processen. Därför har vi för de viktigaste frågorna –
budget och rättslig grund – ställt upp realistiska etapper
och målsättningar som vi tillsammans med kommissionen
och rådet bör ha uppnått till i höst för att MEDIA Plus
skall kunna köra igång som beräknat. Det är allas vår vilja. 

Vad är er syn på Europaparlamentets roll inom den eu-
ropeiska audiovisuella politiken med tanke på den digi-
tala revolution vi nu befinner oss i?

Den audiovisuella sektorn – vilket märks på utvecklingen i
USA men även i Europa – kommer att bli en av de största
tillväxtfaktorerna under de närmaste åren. Därför måste
vi göra vad vi kan för att få tillgång till denna potential. I
många fall är denna fråga inte kopplad till nationen utan
till utvecklingen i Europa. Den europeiska audiovisuella
politiken är just nu mer betydelsefull och effektiv än nå-
gonsin tack vare all ny teknologi som korsar gränserna.

Jag tror att man framförallt måste öppna marknaderna, så-
som det beslutats av parlamentet, kommissionen och nu
senast av rådet vid toppmötet i Lissabon och göra den di-
gitala teknologin tillgänglig för hela den audiovisuella sek-
torn. På samma gång måste man naturligtvis försäkra sig
om att den kulturella mångfalden i Europa inte försvagas
utan istället stärks med tanke på de möjligheter som den
nya teknologin öppnar. Vi måste utnyttja vår språkliga
mångfald istället för att se den som ett hinder.

Forts. på sidan 7
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CARTOON Forum 2000 
– ett lyckat evenemang

Cartoon Forum, det elfte i ordningen, ägde rum mellan 20
och 24 september 2000 i Visby. Forum är ett årligt ME-
DIA-finansierat evenemang som för första gången ägt rum
i Sverige. Denna förmodligen största europeiska händelse
för animationsfilm innebär att producenter av animerade
TV-serier har sin årliga mötesplats med investerare, uppkö-
pare TV-bolag, press och media. 636 personer deltog i år. 

Årets Forum visade att europeiska producenter är kreativa
när det gäller idéer, formgivning och mångfald vid valet av
tekniska lösningar. Antalet deltagare vid pitching-tillställ-
ningarna var rekordstort.

Torsdagen den 21 september började Forumet på Suderbys
Herrgård med en så kallad Croissant-show där förmidda-
gens filmer presenteras så deltagarna kunde välja vilket
filmrum och produktion de vill titta närmare på. 

Bland de 74 projekt från 13 länder är det 20 som tros ha
nått fram till de nödvändiga garantierna för att slutföra
den kortsiktiga finansieringen, och totalbudgeten för dem
ligger på 77 miljoner EURO. De flesta producenter erhöll
en investeringsgaranti och tror att de kan påbörja produk-
tion inom ett år. Bland dessa fanns Happy Life-producen-
terna som under Forums gång slöt ett samproduktionsavtal
med det tyska bolaget EM TV för sin TV-serie ”Creepschool”.

Trots att endast ett fåtal visningsmöjligheter erbjuds ute på
marknaden var det flera projekt som siktar på en bredare
publik, projekt som tilltalade Forumdeltagarna. Dessa pro-
jekts producenter försökte övertyga sändande bolag att upp-
låta fler populära sändningstider (”primetime slots”). Sam-
tidigt är producenterna mycket hoppfulla när det gäller nya
distributionskanaler, t.ex. Internet. 

Parallellt med affärssammanträden presenterades en del av
forskningen, som bedrivits i samarbete med Cartoon av
Tim Westcott åt Screen Digest, om ”europeisk animation i
en global marknad”. Forskningen konstaterar att av den to-
tala produktionsvolymen i Europa (933 timmar under 1999)

var de 10 största europeiska produktionsbolagen för anima-
tion under de 3 senaste åren: Spanien (D'Ocon, Neptuno, BRB,
Comosoma), Frankrike  (France Animation, Neuroplanet,
Ellipsanime, Saban, PMMP) och Tyskland (TV Loonland).

Forumet avslutades på lördag kväll med en show av Volund
och prisutdelningen Cartoon d´Or i St Nikolai ruinen då
vinnaren av årets bästa animerade film i Europa utsågs.
Fem filmer blev nominerade och priset gick till den portugi-
siska  ”A suspeita” av José Miguel Ribeiro.

Denna 25-minuters deckare, producerad 1999 av Zeppelin
Filmes, bygger på dockanimation. Cartoon d’Or berättigar
José Miguel Robeiro till förproduktionsstöd från MEDIA
till hans nästa film.

Parallelt med Forum hade Film på Gotland ett program gå-
ende ute på stan under hela veckan med bl.a.  utställningar
och filmer gjorda av svenska animatörer.

Internationell press och media  som kom var bl.a  Reuters
Television, Animation Magazine, Kids TV, RTBF-TV, ARTE,
Le Figaro, Euronews, RAI TG2 och Le Monde . Den svenska
pressen och media bevakade evenemanget på lokal och re-
gional nivå, men på nationell nivå svek dom. Antagligen en-
ligt den kända regeln ”det som inte händer i Stockolm har
inte hänt”.

Dessutom var olika TV-stationer representerade som inves-
terare och bevakare av utbudet, bl.a. BBC Animation, Ca-
nal+, Canal J, Calton International Media, Cartoon Net-
work, Channel 4 Television, Disney Channel-France, Der
Kinderkanal, Danish Broadcasting, France 3, NRK 1 och 2,
YLE TV 1 och 2 och även SVT och TV 4.

Cartoon organisationen är finasierad av MEDIA-program-
met och startades i Bryssel för 12 år sedan av Mark Vande-
weyer och Corinne Jenart för att bemöta den amerikanska
dominansen på animationsområdet. Cartoons uppgift är
också att se till att ingångna avtal och copyright rättigheter
slutförs mellan producenter, uppköpare och investerare. 

Cartoon organiserar årligen två finansieringsmarknader –
den ena är forumet för TV-serier och den andra är för lång
film – Cartoon Movie – som nästa gång äger rum i Babels-
berg i mars 2001. Samtidigt organiserar Cartoon  varje år
flera s k master classes i animation med varierande tema,
allt från användning av nya teknologier till manus, affärs-
plan och rättighetsfrågor.

Nästa Cartoon Forum kommer att äga rum 19 – 22 sep-
tember 2001 i Garmisch-Partenkirchen, Bayern, Tyskland.

4

KM Studios pitch - manusförfattarinnan Monica Forsberg och juristen Lars-Erik 
Saltin svarar på frågor om det presenterade projektet Svingelskogen.
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Archimedia 2000-2001 
Ett europeiskt utbildningsnätverk för marknadsföring av

filmarvet

Archimedia nätverk har utvecklat ett specifikt tränings-
program inom området filmarkiv.

Archimedia erbjuder en introduktionskurs som är öppen
för alla medlemmar inom EU eller EEA (European Econo-
mic Area Member State) och vänder sig primärt till stu-
denter inom det konstnärliga området samt även till unga
professionella inom filmområdet. Kursen innehåller en
teoretisk del och en praktisk del. Den teoretiska delen är
uppdelad i fem omgångar och äger rum i olika europeiska
länder.

Omgång 1 och 2 i Paris, den 1-2 och 4-8 december 2000 äg-
nar sig åt ”The Management of Film Archives”
Omgång 3 i Bryssel i januari 2001 ägnar sig åt ”Film resto-
ration”. Deadline för ansökan 6 november 2000.

Cinémathèque Royale de Belgique:
www.ledoux.be/archimedia
e-mail: kittila.archimedia@ledoux.be

CARTOON MASTERS

Subcontracting by extra-European studios,
27 – 31 januari 2001 på den franska koloniön Reunion.
Vilka alternativ har de europeiska studion att erbjuda?
Deadline för anmälan 5 januari 2001.
www.cartoon-media.be  e-mail:cartoon@skynet.be

ÉQuinoxe – avancerad manusutveckling

Jag har just deltagit några oktoberdagar som gäst på éQuin-
oxes höstsession. Som utbildningskonsulent på SFI har jag
ofta frågat mig vad som egentligen skiljer éQuinoxe från an-
dra manusutvecklingsprogram inom MEDIA II.  Nu inser jag
att éQuinoxe inte är en kurs i manusutveckling utan snarare
ett utbyte – av erfarenheter, kunskap och tankar. Ett tillfälle
till dialog mellan manusförfattare och handledare på tu man
hand. Manusförfattaren har under en vecka en rad enskilda
samtal med olika handledare. Det kan bli åtta halvdagslånga
sessioner med olika handledare, som generöst lämnar sina
synpunkter och råd om hur manuskriptet kan bli bättre och
utvecklas till sin fulla potential.

På slottet Beychevelle utanför Bordeaux utspelades detta
erfarenhetsutbyte med deltagande av  tolv manusförfattare
och tretton handledare av högsta klass från USA och Euro-
pa. Bland handledarna fanns t ex belgarna Alain Berliner
och Jaco van Dormael och amerikanerna Martin Sherman
och David Field. Norden var närvarande genom att såväl
en norsk handledare - Bibi Moslet- som en norsk manusför-
fattare - Emil Stang Lund - deltog. Liksom övriga sessioner
leddes denna av eldsjälen Noelle Deschamps, grundare av
éQuinoxe. Kan detta evenemang vara intressant för sven-
ska manusförfattare? Svaret är definitivt ja. 

- För att ansöka om en plats på éQuinoxe krävs först och
främst ett väl utvecklat manus av hög klass, helst i sin tre-
dje omskrivna version, säger Annie Rostad, den nordiska
koordinatorn för éQuinoxe. 

Elisabeth Lysander

5

MEDIA Deskens och Filminstitutets bord under Cartoon forums hektiska dagar
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FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR

2000/2001

Fortbildningsstipendier kan sökas för en filmares  pro-
fessionella vidareutbildning. Detta innebär t ex att sti-
pendier kan beviljas för konstnärlig och teknisk ut-
veckling och fortbildning. Fortbildningen kan äga rum
i Sverige eller i utlandet. Nästa ansökningstillfällen är
den 1 december 2000 samt 1 mars 2001. Upplysningar
genom utbildningskonsulent Elisabeth Lysander,
tel 08-665 11 00, fax 08-666 37 55. 

e-post: elisabeth.lysander@sfi.se 
www.sfi.se/fortbildning 



KURSER/SEMINARIER

Manusutveckling (Scriptwriting)

Pygmalion 
Kurs för manusförfattare och producenter. Pygmalion foku-
serar kring projektutveckling för ungdomsfilm (8-13 år)
och erbjuder de utvalda projekten möjlighet att utvecklas
tillsammans med en ”tutor” som samtidigt är chef för ung-
domskanalen hos någon av kursens samarbetspartners. De-
adline är den 3 januari 2001. 
Pygmalion: www.ceea.edu|pygmalion.htlm
e-mail: Pygmalion@ceea.edu

Step by step 2001
Manusutvecklingsprogram som erbjuder 12 kreativa ma-
nusförfattare/producent team möjligheten att, under led-
ning av konsulter, utveckla och finjustera sitt manus från
treatment till ett färdig manuscript.
Grupperna träffas tre gånger under året enligt följande:
Treatment-Center i Berlin Brandenburg,  9-18 mars 2001.
First Script-Center i Wien, 16-23 juni 2001.
Second Script-Center i Zürich, 15-21 september 2001.

Det bästa filmmanuset beviljas ett bidrag från Berlin-Bran-
denburg Film Board på upp till 100.000 DEM för projekt-
utveckling. Senaste ansökningsdatum 31 december 2000. 
Master School Drehbuch: www.masterschool.de
e-mail: info@masterschool.de

Affärsekonomi (Management)

EMAM European Master in Audiovisual Management
EMAM är ett 6-månaders masters program som vänder sig
till unga professionella inom den audiovisuella sektorn för
utveckling inom management och marknadsföring. Pro-
grammet har en starkt nyskapande karaktär i sina undevis-
ningsmetoder och erbjuder eleverna både teoretisk och
praktisk utbildning.

Utbildningen äger rum i Rom och pågår från februari till
juni 2001. Deadline för ansökan är 30 november 2000.
MAGICA: www.audiovisual.org.  emam@mediamaster.org

TRAM – EMMDIS European Master on the Manage-
ment of Digital Interactive Services
Master kurs om förvaltning av de nya digitala interaktiva
tjänsterna är uppdelad i flera moduler där de teoretiska
kurserna kompletteras med en workshop. Man behandlar bl
a utveckling av projekt inom nya medier, produktion av di-
gitalt och interaktivt innehåll, e-handel, on-line distribu-
tion och marknadsföring, TV och internet.
Kursen är updelad i tre perioder under mars-maj, juni-juli
samt oktober 2001.
Deadline för ansökningar den 12 januari 2001.
INA-TRAM EMMDIS: tel:+33 1 49 833344; e-mail: tram@ina.fr

TRAM – New Content Production Seminars
Producing for Convergent Media
Håller i seminarier riktade mot europeiska utvecklare och
producenter av interaktivt innehåll inom den digitala indu-
strin. Målet med seminarierna är att förse europeiska pro-
fessionella med kunskap relaterade till New Content Pro-
duction. Seminarierna hålls enl. följande:
20-22 november 2000 i Milano, deadline 3 november.
6-8 december 2000 i Paris, med deadline 17 november.
24-26 januari 2001 i Sevilla, med deadline 10 januari 2001.
TRAM: tel: +33 1 49 833344; fax: +33 1 49 832583
www.mediaprot.net/TRAM

European Concept Development for Interactive Multi-
media 2001
Kursen organiseras av Media Academie Hilversum, Hol-
land, tillsammans med University of Arts and Design i Hel-
singfors och BBC i London.

Concepts for Interactive Television – CIATV 2001 – kursen
fokuserar på utveckling av det kreativa innehålet för nya
medier, specifikt interaktiv TV. 
Kursen är baserad på 8 till 10 månader deltidsutbildning,
delat i 5 moduler (1 vecka per modul) där den första äger
rum i Hilversum, Holland, 19-23 februari 2001.
Anmälan senast den 21 december.
Media Academie: www.media-academie.nl/ciatv
e-mail: r.prass@media-acad.nl
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Europeisk bank öppnar filmfinansieringsavdel-
ning i Norden

Den europeiska banken Dexia Banque Internationale a Lux-
embourg, kallat Dexia BIL, öppnar en avdelning i Köpen-
hamn med avsikt att erbjuda produktionslån och top-finan-
siering till film och tv-produktioner i Skandinavien.

Mads Peter Ole Olsen som bl.a. har arbetat inom Den Dan-
ske Bank och ABN AMRO Bank, skall leda Dexia BIL’s skan-
dinaviska kontor för filmfinansiering inom Norden.

Dexia BIL i Köpenhamn har i uppgift att erbjuda de nordis-
ka producenterna film och tv-produktionslån mot säkerhet
i kreditvärdiga försäljningskontrakt. Genom att ta ett pro-
duktionslån för att säkra likviditetsbehovet bevarar produ-
centen hela kontrollen över rättigheterna, och därmed de
framtida intäkterna. 

I förlängningen av ett produktionslån kan Dexia BIL i vissa
fall erbjuda producenten top-finansiering på upp till 20%
av budgeten. Top-finansiering erbjudes mot beräknade för-
säljningar från en erkänd sales agent. Därmed kan produ-
centen starta produktionen redan när 80% av finansiering-
en är på plats.

För ytterligare upplysningar kan du kontakta Mads Peter
Ole Olsen. Tel/fax: + 45 33 91 33 66
e-mail:mads.olsen@mobilixnet.dk



Forts. från sida 3:

Intervju med Ruth Hieronymi, EU-parlamentsledamot:

........
En annan väsentlig princip för den europeiska audiovisuel-
la politiken borde vara införandet av olika regelverk för bä-
rare och innehåll. Utifrån denna grund och genom tillämp-
ningen av parlamentets, kommissionens och rådets beslut,
särskilt från toppmötet i Lissabon, kommer Europa att ha
alla chanser att klara sig bra gentemot USA och resten av
världen. Men man måste se till att gripa denna chans och
inte låta besluten bli tomma ord.

Jag har ett förflutet inom audiovisuell politik: Jag var un-
der lång tid parlamentsledamot för delstaten Nordrhein-
Westfalen och såg då hur delstaternas mediepolitik alltmer
inriktas på Europa. Det känns viktigt och positivt för mig
att utnyttja de industriella möjligheterna parallellt med att
vi utvecklar vårt kulturella innehåll. Ty det är detta inne-
håll som är vårt trumfkort på världsmarknaden.

Jag hoppas bara, med tanke på marknadens mäktiga lobby-
ingarbete, att även det kulturella lobbyingarbetet skall stär-
kas så att vi kan åstadkomma en bättre balans mellan dessa.
––––––––––––––––––––––––

EU/KULTUR:
Rådets strandade förhandlingar om medel

till MEDIA Plus-programmet  

Bryssel, 26/09/2000 (Agence Europe) – Kulturministerrå-
dets möte den 26 september resulterade i ett misslyckan-
de. Trots ett mycket långt "rundabordssammanträde" och
flera bilaterala samtal mellan det franska ordförandeskapet
och de mest motsträviga delegationerna i detta ärende,
lyckades de femton inte komma fram till en överenskom-
melse om medel till EU:s stödprogram för den audiovisuel-
la sektorn, MEDIA Plus, för åren 2001-2005.

Ordförandeskapets målsättning var att enas om en total
budget på 400 miljoner EURO som EU-kommissionen före-
slagit. Tolv delegationer tycktes villiga att gå med på detta,
vilket inte var fallet för Tyskland, Storbritannien och Ne-
derländerna. Kring programmets huvudsakliga innehåll
("utveckling, marknadsföring och distribution av film", vil-
ket kommissionen uppskattar till 350 miljoner EURO), bör
man dock kunna uppnå enhällighet. "Det högsta belopp
Tyskland kunde gå med på var 350 miljoner EURO. Stor-
britannien kunde nöja sig med drygt 310 miljoner EURO
(budgeten för det föregående programmet MEDIA II, som
löper ut i januari) liksom antagligen även Nederländerna
som dock inte nämnde någon siffra", förklarar en EU-di-
plomat. "Bakom den här debatten ligger frågetecken om
själva verkan av programmet samt insynen. De ständiga re-
presentanternas kommitté (Coreper) har uppdragits att ut-
veckla resonemanget kring dessa frågor för att förbereda
ett avtal till den 23 november (datum för nästa kulturmi-

nisterrådsmöte), förklarade den franska
kulturministern Catherine Tasca efter rå-
dets sammanträde där hon varit ordförande.

"Målsättningen är att programmet skall trä-
da i kraft den 1 januari nästa år. För att klara detta, kom-
mer ordförandeskapet att stå i ständig förbindelse med
EU-parlamentet som framfört budgetkrav långt över kom-
missionens förslag (550 miljoner EURO, varav 70 miljoner
för utbildningsdelen, för vilken man har sambeslutande-
rätt, red.anm.)", tillade hon utan att visa skymten av besvi-
kelse.

Frågan om stöd till film resulterade för övrigt i några in-
lägg. Flera medlemsstater oroar sig för att få sina nationel-
la stödsystem för film ifrågasatta av kommissionen, som
går igenom dessa i relation till fördragets regler för statligt
stöd (artikel 87.3d i fördraget om stöd för främjande av
kulturen). Viviane Reding, liksom Mario Mondi, EU-kom-
missionär för konkurrensfrågor, som samtalade med Tasca
före rådets sammanträde, gjorde allt för att lugna de fem-
ton. "EU-kommissionens ståndpunkt är inte att vara dog-
matisk utan att visa prov på en viss flexibilitet med hän-
syn till landets kulturella aspekt", förklarade Redings tales-
man. "Dessa undersökningar går inte ut på att förbjuda,
för övrigt har alla hittills undersökta regelverk blivit god-
kända", preciserade Jean-Michel Baer, direktör för kom-
missionens generaldirektorat för kulturfrågor, apropå det
godkännande som EU utfärdat gällande regelverken för
stöd till filmproduktion i Frankrike, Tyskland (förbundsre-
gelverket), Irland, Nederländerna och Sverige.

Kommissionen undersöker för närvarande situationen i de
andra EU-medlemsländerna: Spanien, Italien, Portugal,
Storbritannien, Luxemburg, Tysklands delstater, Belgiens
gemenskap. Flera av dessa fruktar, med uppbackning av "La
Féderation des réalisateurs audiovisuels" (Fera), att kom-
missionen inte kommer att kunna sträcka sig längre än vad
som godkänts för Frankrike. "Vi kan inte acceptera ett tak
på 50% (för statligt stöd, av filmens produktionsbudget),
vilket skulle sätta hela filmproduktionssektorn i fara i Bel-
gien", oroade sig exempelvis Corinne De Permentier, minis-
ter för den audiovisuella sektorn i franskspråkiga Belgien.
Kommissionen har intagit en försonlig hållning. "Taket på
50% är inte ett formellt kriterium, utan en riktlinje", me-
nade Baer. Filmer med liten kommersiell potential, exem-
pelvis inspelade på minoritetsspråk, kan tänkas överskrida
denna procentsats. Till detta belopp kan stöd från gemen-
skapen också läggas till.

Kommissionen medger att ett större juridiskt skydd vore
önskvärt. Man aviserade att man i början av nästa år skall
lägga fram allmänna riktlinjer för statligt stöd till filmsek-
torn, tillsammans med ett meddelande gällande film om
frågor som definitionen av ett europeiskt verk, samproduk-
tionsvillkor etc. "Med denna skrivelse vill vi öppna en de-
batt. En summering kan följa i ett andra meddelande i slu-
tet av år 2001", antydde en medlem från Redings kabinett.

–––––––––––––––––––––––
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EURIMAGES har två system
för ansökan om stöd. Det
ena gäller filmer som har en
stor internationell distribu-
tionspotential. Det andra
systemet prioriterar projekt i ljuset av den europeiska fil-
mens kulturella och ekonomiska mångfald. I bägge fallen
måste projekten innebära artistiskt och/eller tekniskt sam-
arbete mellan två producenter från olika medlemsstater.

Deadlines för ansökningar år 2001 är:

12 januari (beslut 28 februari) 
16 mars (beslut 4 maj) 
23 maj (beslut 4 juli)
22 augusti (beslut 3 oktober)
12 oktober (beslut 28 november)

Från 1 januari 2001 har Eurimages en ny exekutiv sekreterare –
Renate Roginas – som har under det här året arbetat som ansva-
rig för utval av projekt /bolag åt MEDIA Development. 

Ytterligare upplysningar kan fås från den svenske represen-
tanten Peter Hald, Svenska Filminstitutet, tel: 08 665 12 01.
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MEDIA Desk Sverige inbjuder till
informationsmöte med efterföljande fest

Fredagen den 8 december kl 16.00 – 20.00 
Bio Mauritz och Klubbrummet 

Vi  presenterar det nya MEDIA Plus-programmet

Med oss har vi en gäst från Kommissionen: Jean Jauniaux – chefen för Utvecklingsstöds-
sektorn inom MEDIA-programmet. Han berättar om de nya utvecklingsstöd, guidelines

och deadlines som kommer att gälla under MEDIA Plus-programmet.

Kl 18.00 förflyttar vi oss till Klubbrummet där Desken bjuder på lite mat och dryck.
VÄLKOMMEN

Antal platser är begränsat. Först till kvarn… OSA senast den 6 december.

Euro Kids Network Award 2000

Den 28 oktober presenterades Euro Kids Network
Award vid det årligen återkommande  mötet mellan
distributörerna som ingår i biografnätverket som sam-
ordnas av MEDIA Salles. I nätverket ingår över 300 bi-
ografer i 16 europeiska länder.

Euro Kids Network Award introducerades under 1999
med målet att fästa industrins och de relevanta euro-
peiska institutionernas uppmärksamhet på vikten att
öka stödet till produktion och distribution av film som
vänder sig till barn och ungdom. 

Årets pris går till Ella Lemhagens ”Tsatsiki, morsan
och polisen”. Filmen beskriver allmängiltiga frågor som
kärlek och vänskap sedda genom barnets drömmar och
förväntningar.

Efter filmens stora publiksuc-
cé i Sverige och grannländerna
visas nu Tsatsiki  för en inter-
nationell publik i Tjeckien,
Schweiz, Tyskland och Holland
och har premiär i Belgien under 2001.

2000 European Film Awards 
European Film Awards kommer att presenteras 

den 2 december 2000 i Paris, Frankrike.
Styrelsen för the European Film Academy har valt ut 40 filmer som
skall tävla i kategorin EUROPEAN FILM 2000. Bland dessa är näst-
an 10% svenska: Sånger från andra våningen i regi av Roy Anders-

son, Trolösa i regi av Liv Ullman, Tsatsiki, Morsan och Polisen i regi
av Ella Lemhagen samt Dancer in the Dark

(Danmark/Sverige/Frankrike) i regi av Lars von Trier.


