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MEDIA står för 
Mesures pour Encourager

le Développement de
l’Industrie Audiovisuelle –

Åtgärder för att främja utveck-
lingen av den audiovisuella

industrin.

MEDIA Plus ersatte vid årsskiftet
MEDIA II och löper fram till slutet av

2005 med en total budget på 400 miljoner
euro. Det är ett stödprogram för den europe-

iska audiovisuella industrin, inklusive nya
teknologier och multimedia, som erbjuder bidrag

och räntefria lån till bl.a. projektutveckling, distri-
bution, marknadsföring och vidareutbildning.

MEDIA-programmet drivs av EU-kommissionens
Generaldirektorat för utbildning och kultur under kommis-

sonären Viviane Reding och leds av ett team med fransmannen
Jacques Delmoly i spetsen. 

MEDIA Desk Sverige är det nationella informationsorganet
för programmet. Vi bistår med riktlinjer och ansöknings-
handlingar, svarar på frågor om stöd- och fortbildningsmöj-
ligheter och ger även individuell rådgiving till branschverk-
samma. Välkommen att kontakta oss.

Våren är här igen 
– ansökningshandlingar likaså

MEDIA Plus-programmet börjar nu långsamt att formera sin verk-
samhet. De första utlysningarna för festivalstöd och utbildnings-
initiativ publicerades i slutet av februari och i mitten av april blev
riktlinjerna för projektutvecklingsstöd klara. Det innebär att pro-
ducenter och produktionsbolag nu kan börja söka utvecklingsstöd.

Stödsystemet bjuder på ett par nyheter jämfört med den gamla
ordningen i MEDIA II. Den kanske främsta förändringen är att de
utvecklingsstöd som tidigare erbjöds i form av räntefria lån nu
tagit formen av icke återbetalningspliktigt stöd, men med ett vid-
hängande reinvesteringskrav i nya projekt. Bidrag för utveckling av
affärsplaner (Business Plans) har utgått tillsammans med det sär-
skilda företagslånet (Company Development Support) och istället
har resurserna koncentrerats till två områden –  stöd för utveck-
ling av enskilda projekt och stöd till projektpaket  s k slate fun-
ding.  Läs mer om ansökningsvillkor på sida 2.

Vad beträffar distributionsstöden samt ytterligare ett par andra
stödformer är riktlinjerna ännu inte färdigformulerade. Kommis-
sionen har dock för avsikt att ha alla ansökningshandlingar klara
och offentliggjorda före sommaren.

Sedan mitten av mars har MEDIA Desken fått en nya medarbe-
tare. Rickard Olsson har tidigare bl.a. arbetat på Film i Väst i
Trollhättan och vidareutbildat sig i Rom, Italien genom MEDIA II-
kursen European Master in Audiovisual Management.

Med denna förstärkning kommer Desken att arbeta vidare på att
utvidga och fördjupa kontakten med den svenska AV-branschen
samt fortsätta att bistå den i syfte att verka för ännu större delta-
gande i MEDIA-programmet.

Under våren kommer vi att arbeta för en uppdatering och utveck-
ling av hemsidan. Samtliga publicerade riktlinjer och ansöknings-
handlingar kommer så småningom att finnas tillgängliga på sidan
tillsammans med information om kommande aktiviteter som pla-
neras av Desken.
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UTVECKLINGSSTÖD

Stöd till utveckling av enskilda projekt

Oberoende produktionsbolag som produce-
rar spelfilm, TV-drama, dokumentärer, animationer eller
multimediaproduktioner kan söka stöd till utveckling av
projekt. Alla produktioner ska ha en längd på minst 25
minuter, bortsett från spelfilm som i princip ska ha en
längd på minst 50 minuter.

Stödet kan inte överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten
och ges i fasta beloppsramar från 10 000 upp till 80 000 euro.
Ingen deadline, man söker löpande under året.
Ansökningsnummer 5/2001. 

Utvecklingsstöd för flera filmprojekt  (slate funding) 

Denna typ av stöd riktar sig till dokumenterat erfarna och
meriterade producenter av spel-, dokumentär- och anima-
tionsfilm samt multimediaproduktioner. Syftet är att pro-
duktionsbolag ges möjlighet till långsiktig planering och
utveckling av flera filmprojekt under en period av tre år.

Man måste kunna matcha det sökta beloppet med lika mycket
eget kapital och här görs dessutom en åtskillnad i två olika
sökandegrupper mellan produktionsbolag med ”låg” respektive
”hög” egen investeringskapacitet. 

Stödet ges i fasta beloppsramar från 60 000 upp till 90 000
(Slate Funding 1), alternativt 100 000 upp till 125 000 euro
(Slate Funding 2). Ingen deadline, man söker löpande under
året. Ansökningsnummer 5/2001.

Stöd till FORTBILDNING

Bidrag ges till europeiska privata eller offentliga organisa-
tioner, föreningar och utbildningsinstitutioner som önskar
erbjuda vidareutbildning för professionella inom den audio-
visuella branschen. För att få stöd ska den föreslagna
utbildningen ha en europeisk transnationell dimension.
Både ett visst antal kursdeltagare och lärare ska komma
från utlandet. Stödet är inte återbetalningsskyldigt och
tyngdpunkten har lagts vid utbildning inom tre huvudom-
råden:

• Affärsekonomi och upphovsrätt (Management): budgete-
ring, finansiering och produktion, marknadsföring och
företagsledning.
• Manusutveckling (Scriptwriting): längre och kortare kur-
ser samt workshops i manusskrivande för spelfilm, doku-
mentär, animation och multimedia, pitching och packaging.
• Medieteknologi (New technologies): användning av de nya
teknologierna inom animation, multimedia och interaktiva
projekt.

Senaste ansökningsdatum för stöd till utbildningsprogram
är 25 april 2001. Ansökningsnummer 12/2001.

Stöd till FESTIVALER

Kommissionen beviljar ekonomiskt stöd till europeiska audio-
visuella festivaler som äger rum under år 2001 och 2002.

Insats 1:
Att uppmuntra samarbetsprojekt med en europeisk dimen-
sion, och med inslag av audiovisuella arrangemang där
minst åtta medlemsstater deltar i eller samarbetar om pro-
grammet och lägger fram en gemensam handlingsplan för
marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella
verk.
Insats 2:
Att stödja audiovisuella festivaler som arrangeras i partner-
skap och som till övervägande del visar europeiska verk.

Senaste ansökningsdatum:
- Den 1 juni 2001 för evenemang som anordnas mellan den
1 september 2001 och den 30 november 2001.
- Den 10 september 2001 för evenemang som anordnas
mellan den 1 december 2001 och den 28 februari 2002.
Ansökningsnummer 07/2001.

KURSER och SEMINARIER

Manusutveckling (Scriptwriting)

MFI Script Workshops 
Session 1, 25 juni- 7 juli,  Nissyros, Grekland

Kursen organiseras av Mediterranean Film Institute och vän-
der sig i första hand till deltagare från Medelhavsländerna,
men är öppen även för sökande från alla andra länder som
deltar i MEDIA-programmet. Utbildningen är uppdelad i
tre intensiva kursperioder som åtföljs av konsultationer på
distans. Den riktar sig till både professionella och ännu ej
etablerade manusförfattare samt regissörer med ett lång-
filmsmanus under utveckling. Även andra såsom manusre-
daktörer, dramaturger och producenter är välkomna att
anmäla sig som observatörer. 

Den inledande tvåveckorslånga sessionen består av gruppar-
bete, föreläsningar, manus/filmanalys och individuell hand-
ledning. Den andra sessionen äger rum i oktober 2001 och
en tredje i mars 2002. Under den tiden är det meningen
att deltagarna ska utveckla sina treatment eller outlines till
färdiga manus. Kursen tar emot 30 deltagare varav 24 med
projekt och 6 som observatörer.

Utbildningen är kostnadsfri och inkluderar även mat och
logi. En anmälningsavgift på 50 euro är obligatorisk samt
en registreringsavgift på 100 euro om man blivit antagen.
Deadline förlängd till 30 april 2001.

www.mfi.gr   e-post: medfilminst@tee.gr
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Equinoxe
Under november 2001, Médoc, Frankrike

Equinoxe arrangerar workshops bestående av individuella
möten med erfarna författare från branschen, hjälp med
utveckling av konkreta projekt samt möjlighet att etablera
internationella kontakter. Kursen sträcker sig över 7 dagar
varefter deltagarna utvecklar sina manus under en tremå-
nadersperiod för ny utvärdering. Inga avgifter; resa och
uppehälle bekostas av kursorganisatören.
Sista ansökningsdag är 10 maj 2001. 
För anmälningsblanketter och vidare information: 
Tel: +33 1 53 53 44 88  e-post: equinoxend@aol.com

Sources
13 – 21 oktober 2001, Turin, Italien

Sources tredje och sista workshop i år för manusförfattare
hålls i oktober i Turin, Italien på temat manusskrivning
och nya teknologier. Av de deltagande tre grupperna
kommer en att fokusera på detta. Alla tre behandlar lång-
filmsprojekt. Anmälningsavgift: 100 euro. Sista ansökningsdag
är 1 juni 2001. För mer information kontakta:
SOURCES, Renate Gompper, Marion Gompper;
e-post: sources@compuserve.com
www.sources.deu.net

Arista
I september 2001, Frankrike

En sjudagars workshop som behandlar manusutveckling ur
olika praktiska och teoretiska aspekter. Kursen vänder sig
till producent/författarteam, manuskonsulter och drama-
turger. Film och TV-producenter anmäler sig tillsammans
med manusförfattare. Dramaturger kan anmäla sig indivi-
duellt. Deadline för ansökan är 16 juli 2001.
Ansökningshandlingar finns på www.aristotle.co.uk
e-post: arista@aristotle.co.uk

Affärsekonomi (Management)

CARTOON Master –
The animation producer today
21 – 23 juni 2001, Cardiff, Wales, UK

Kursen riktar sig till verksamma producenter av animerade
program och syftar till att uppdatera deltagarna kring den
snabbt föränderliga marknaden för europeisk animation.
Sista ansökningsdag är 8 juni 2001. Kursavgift: 400 euro
CARTOON, Laurence Goeminne. Tel : +32 2 242 93 53
e-post: laurence.goeminne@cartoon.skynet.be
www.cartoon-media.be

Film Business School
25 – 28 juli 2001, Ronda, Spanien

Ett fyradagarsseminarium som fokuserar på utveckling av
finansieringsplaner för nationella och internationella film-

produktioner. Kursen behandlar även juridiska aspekter,
marknadsföring och distribution och vänder sig i första
hand till etablerade producenter med spelfilmsprojekt i
utveckling. Kursavgift: 1100 euro. Deadline för ansökan är
den 2 juni 2001.
Kontakt: Juan Pita, e-post: fmc@mediaschool.org  
Tel: +34  91 575 9583    www.mediaschool.org

EIKK – 
Student & Professional Placement Programme

Ett praktikprogram för filmskolelever och unga branschverk-
samma som söker internationell erfarenhet från filmpro-
duktioner runt om i Europa. De som önskar plats inom
området för produktionsledning/management är särskilt
prioriterade. Inga särskilda ansökningsdatum. Deltagarna i
programmet erbjuds stipendier för att täcka kostnader för
resa och uppehälle. 
Tel: +49 721 9850 520  Fax: +49 721 9850 525
www.eikk.de  e-post: eikk@compuserve.com  

Nya medier (New Technologies)

Digital Media Business School
11 – 15 juli 2001, Ronda, Spanien

Kursen vänder sig till oberoende producenter av digital
media, utvecklare av webbsidor och e-handel likväl som
film och tv-producenter intresserade av att utöka sina
kunskaper och aktiviteter inom området för digital media-
produktion. Avgift: 800 euro. Sista ansökningsdag är 15 juni. 
www.mediaschool.org

TRAM  New Content Production - Producing
for Convergent Media
28 – 30 maj 2001, Madrid, Spanien

Kursen vänder sig till europeiska producenter av innehåll
för Internet, bredbandsinternet, interaktiv TV och mobila
tjänster. Tredagarsprogrammet innehåller konferenser och
fallstudier på området för den digitala underhållning-
marknaden och hur man kan exploatera och utveckla inne-
håll i denna nya miljö.
Sista ansökningsdag är den 14 maj 2001.
www.mediaport.net/TRAM   e-post:tram@ina.fr

Archimedia - Filmarvet och digitala teknologier
1 – 2 juli 2001, Bologna, Italien

Vilka blir de tekniska och etiska konsekvenserna för film-
arkiven i övergången till digitalisering av filmmaterial? 
Ett tvådagarsseminarium anordnat av Cineteca del
Comune di Bologna och Archimedia som vänder sig till
verksamma inom filmarkiv, laboratorier och TV-kanaler
samt producenter och regissörer av film och  multimedia. 
För ytterligare information: www.ledoux.be/archimedia  
e-post: archimedia@ledoux.be
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MARKNADER och FESTIVALER

Cartoon Forum Bayern
Garmisch-Partenkirchen, Tyskland, 19 – 22 september

Cartoon Forum, som delfinansieras av MEDIA-programmet,
har sedan starten för elva år sedan utvecklats till en bety-
dande mötesplats för, framför allt, animerade tv-serier i
Europa. Varje år i september möts producenter, uppkö-
pare, investerare, TV-bolag och press för att delta med
projekt, göra affärer och bevaka utbudet. Cartoon utser
en stad i Europa, gärna med regional och säregen atmosfär,
och efter förra årets succé med Cartoon Forum i Visby på
Gotland, vilket drog till sig 636 deltagare, har de i år valt
Garmisch-Partenkirchen i Bayern, Tyskland. Cartoon
Forum avslutas med utdelning av det prestigefyllda priset
Cartoon D’or till en av fem nominerade filmer.

Anmälan av projekt skall vara Cartoon tillhanda senast 27
april 2001. Beslut om antagning meddelas senast den 25 maj.

För mer information om ansökningsförfarande samt ansök-
ningshandlingar kontakta MEDIA Desken eller Cartoon, 
Tel: +32 2 242 93 43  Fax: +32 2 245 46 89
e-post: forum@cartoon.skynet.be
www.cartoon-media.be

12:e Nordiskt Panorama
Århus, Danmark, 18 – 23 september 2001

Det är dags att planera för den nordiska festivalen för
kort- och dokumentärfilm, Nordiskt Panorama, som
Filmkontakt Nord står som initiativtagare till. Festivalen
hålls i år i Århus, Danmark och programmet innehåller
som varje år tävlingssektioner för kort- och dokumentär-
film, publikpris, seminarier och en filmmarknad med ca
250 nya nordiska titlar för försäljning till uppköpare.
Nordiskt Forum för samfinansiering av dokumentärer
avhålls två dagar före festivalen.
Deadline för registrering av film är 15 maj 2001.
Ansökningshandlingar och vidare information finns på
www.nordiskpanorama.dk

IDFA 2001: International Documentary Film
Festival Amsterdam
Amsterdam, Holland, 22 november – 2 december

Redan nu är det också hög tid att tänka på IDFA – den
ledande europeiska festivalen för dokumentärfilm som
hålls i Amsterdam i slutet av november. Nytt för i år är att
man har introducerat en tidig och en sen deadline för
anmälan av filmer till programmet. Dokumentärer produ-
cerade mellan september 2000 och april 2001 måste skick-
as in senast 1 maj, medan filmer färdigställda efter april
skall anmälas senast 1 september 2001.
Mer information hittar ni på festivalens hemsida:
www.idfa.nl   e-post: info@idfa.nl

The Forum for Co-financing of
Documentaries 
Amsterdam, 26 – 28 november
– Europas största evenemang för samfi-
nansiering av europeisk dokumentärfilm
pågår under IDFA festivalen. Deadline för anmälan är 
1 september 2001.
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FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR 2001

Fortbildningsstipendier kan sökas för en filmares  pro-
fessionella vidareutbildning. Detta innebär t ex att sti-
pendier kan beviljas för konstnärlig och teknisk utveck-
ling och fortbildning. Fortbildningen kan äga rum i
Sverige eller i utlandet. Nästa ansökningstillfällen är den
1 juni samt 1 oktober 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 

Galway Film Fair
Galway, Irland, 13 – 15 juli 2001

Galway Film Fair är en irländsk filmmarknad som arran-
geras med stöd av MEDIA-programmet och i samarbete
med Galway Film Fleadh – en av Irlands ledande film-
festivaler. Under marknaden koordineras bl.a. möten
mellan ett urval av producenter med projekt under
utveckling och inbjudna internationella finansiärer,
distributörer och producenter. Förra året organiserades
under tre dagar över 600 sådana möten där 60 europe-
iska produktionsbolag presenterade mer än 100 projekt
för de 45 europeiska och internationella finansiärer som
närvarade.

Filmfestivalen (Galway Film Fleadh 10-15 juli) har i år
programsatt en sektion för nordisk film. Arrangörerna
av Galway Film Fair är därför särskilt intresserade av att
se  finansiärer och producenter från de nordiska län-
derna delta på marknaden. De projekt som har delar av
finansieringen säkrad har förtur. En sammanställning av
de utvalda projekten kommer att göras tillgänglig för
deltagande finansiärer. Dessutom erbjuds producenter
och distributörer visningsmöjligheter för försäljning av
tidigare färdigställda filmer.

Anmälningsavgift för deltagare: 100 euro. Resa och uppe-
hälle för deltagande finansiärer bekostas av Galway Film Fair.

Kontakt: Miriam Allen, Galway Film Fair 
Tel: +353 91 758690   Fax: +353 91 770746  
e-post: gafleadh@iol.ie

Ansökningshandlingar och närmare information finns
även på Desken.



Eurimages erbju-
der sedan januari
2000 produk-
tionsstöd i två
olika system. 

För det ena gäller att stöd beviljas huvudsakligen på basis
av projektets spridningspotential, medan det andra erbju-
der stöd framför allt baserat på projektets konstnärliga
kvalitéer. Alla beviljade projekt måste möta de kulturella
målen för fonden. Eurimages fördelar även stöd för visning
och distribution av icke-nationell europeisk film. Nyligen
beviljades ett slovakiskt bolag stöd för Tillsammans av
Lukas Moodysson och en schweizisk distributör för Roy
Anderssons Sånger från andra våningen.

Vid ett möte i december 2000 gav ledningen kommitténs
ledamöter i uppdrag att analysera målen med fonden; utre-
da effekten av stödreformen och formulera förslag för att
uppdatera och förbättra fondens riktlinjer och regelverk.

Som uppföljning arrangerades i Berlin den 10 februari 2001
ett möte mellan europeiska yrkesverksamma och represen-
tanter från styrelsen och sekretariatet. Den huvudsakliga
kritiken och förslagen kan sammanfatts med följande:

- Angående urvalsprocessen för projekt är det nödvändigt
att förutom vid finansieringskriterierna fästa ännu större
vikt vid de kvalitativa kriterierna. 
- Riktlinjerna måste ses över för att förenkla och under-
lätta ansökningsförfarandet.
- Ansökningsdatumen måste bli mer flexibla för att undvi-
ka att producenter måste justera inspelningsdatum för att
passa deadlines för Eurimages.
- Det är av yttersta vikt att hitta en lösning till de långa
redovisningsprocedurerna. 
- Styrelsens beslut måste genomlysas bättre. I inget fall bör
beslut fattas på grundval av geopolitiska argument.

En arbetsgrupp bestående av de närvarande branschverksamma
har tillsats. Den har i uppgift att representera de europeiska
producenternas intressen i överläggningarna om justeringar av
Eurimages regelverk. Målsättningen är att kunna presentera
fondens nya förordning under Cannes filmfestival i maj.

Vid sitt senaste möte den 26-28 februari i Paris enades led-
ningsgruppen för Eurimages om produktionsstöd till sju spelfil-
mer med en total summa på 2 482 000 euro. Inget av de bevil-
jade projekten hade svensk producent eller samproducent.

Ansökningar år 2001 senast:  

23 maj       (beslut 4 juli)
22 augusti  (beslut 3 oktober)
12 oktober (beslut 29 november)

Ytterligare upplysningar kan fås från den svenske represen-
tanten Peter Hald, Svenska Filminstitutet, tel: 08 665 12 01.
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Resultat för Sverige under MEDIA II 1996-2000

Det svenska resultatet för hela perioden visar en stadig ökning
även om denna varierar från år till år beroende på antal ansök-
ningar och typ av tilldelat stöd.

På utvecklingssida har Sverige presenterat sammanlagt 285 pro-
jekt varav 45 beviljades stöd. Det betyder att 15 procent av alla
ansökningar beviljats.

Under hela femårsperioden har svensk AV-industri fått närmare
80 miljoner kronor i direkt stöd. Där utöver bör tas i beaktande
att ytterligare ca 25 miljoner kronor tilldelades europeiska distri-
butörer för biografdistribution av svenska filmer i deras respekti-
ve länder. 

Sveriges utfall i siffror: 

Stödområde EURO SEK

Totalt FORTBILDNING 0 0

Projektutveckling 1 226 412           10 842 463

Företagslån &
Utveckling av företagets affärsplan 110 000 972 488

Slate Funding 500 000 4 420 400

Totalt UTVECKLING 1 836 412           16 235 351

Biograffilmdistribution, 2 560 584           22 637 611
det selektiva sysstemet

Biograffilmdistribution, 1 500 077           13 261 881
det automatiska systemet

Sales agents/biografdistributörer 9 000 79 567

Video & multimedia distributörer 1 006 000 8 893 845

Transnationell TV distribution 400 000 3 554 001

Stöd för kommersialisering av
“TV-katalog” 0 0

Stöd till festivaler 98 000 866 398

Stöd till biografer 980 102 8 664 885

Totalt DISTRIBUTION 6 555 763           57 958 188

Totalt MARKNADSFÖRING 400 000 3 536 320

TOTALT HELA PERIODEN 8 792 175           77 729 859

Beräknat på eurokurs: 8,8408



CANNES 9 -19 maj 2001
FESTIVAL och MARKNAD

MEDIA Pavilion

Under den kommande filmmarknaden i Cannes erbjuder
MEDIA-programmet oberoende europeiska producenter
och distributörer tillgång till en 250 kvm stor paviljong
med terrass och montrar. 

Å deras vägnar kan organisationen The Marketplace
erbjuda ett specialpris för registrering på 268 euro inkl
moms per delegat. Detta inkluderar införande i Cannes
Market Guide och tillgång till deras Internet databaser.
Ackrediteringen ger även tillgång till filmfestivalen.

Registreringen kan utnyttjas av oberoende producenter,
producent/distributörer, försäljningsagenter och andra
mediarelaterade bolag. Företräde ges åt nykomlingar på
marknaden. Ackreditering begränsas till två delegater per
bolag. 

Under hela perioden erbjuder MEDIA-paviljongen en
receptions- och meddelandeservice, VHS videobås, mötes-
och arbetsutrymmen, privat bar med gratis varma och kalla
lätta drycker, inbjudan till MEDIA Opening Cocktail och
tillträde till deras dagliga Happy Hours.

Deadline för registrering och införande i den officiella
Cannes Guiden var 6 april 2001 men det går att anmäla
sig till slutet av april, även om man då inte kommer med i
katalogen. Kontakta Deskenför vidare information.

www.marketplace-events.com

Film Commissions´ Umbrella

Audiovisual Eureka har som målsättning samordning och
fortbildning på det audiovisuella området med särskilt
fokus på kandidatländerna i Central- och Östeuropa.

Programmet opererar utanför ramen för MEDIA och
kommer under marknaden i Cannes att lansera ett av sina
nya initiativ; att befrämja marknadsföringen av europeiska
länder som attraktiva inspelningsmiljöer för den internatio-
nella film- och TV-industrin.

För detta ändamål bjuder Audiovisual Eureka in filmkommis-
sioner och motsvarande organisationer från alla 35 medlem-
stater att delta vid Eurekas monter på marknaden i Cannes.

För vidare information: www.aveureka.org

EU-kommissionen

Två olika evenemang kommer under årets filmfestival i
Cannes att arrangeras av Europeiska kommissionen:

Ett rundabordsamtal mellan Kommissionen (representerat
av Viviane Reding, kommissionär med ansvar för utbildning
och kultur), den Europeiska Investeringsbanken (EIB) och
verkställande ledning för de olika europeiska banker specia-
liserade på finansiering av audiovisuella projekt. Mötet syf-
tar till att definiera strategier för organisationen av i2i,
arbetsnamnet på det nya finansieringsinitiativ för den
europeiska AV-industrin som ni kunde läsa om i det förra
nyhetsbladet.

Dessutom kommer MEDIA-programmets årliga filmpris att
delas ut av Mrs Reding under avslutningceremonin för
sidosektionen "La Quinzaine des Realisateurs" den 18 maj.
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Sunny Side of the Doc
Marseille, Frankrike 27-30 juni 2001

Filmkontakt Nord (FkN) anordnar med stöd från MEDIA ett
”Nordic Producers’ Stand” för 12 oberoende producenter vid
den internationella marknaden för dokumentärer, Sunny Side
of the Doc i Marseille i slutet av juni. Det är ett utmärkt till-
fälle att utveckla nordiska och internationella nätverk och att
etablera kontakter med potentiella samproduktionspartners.
Och förstås också en bra möjlighet att följa utvecklingen för
dokumentärfilmen i Europa. 

Priset för deltagande vid montern är 5800 DKK, vilket förutom
en återbetalning på upp till 50% av resekostnader inkluderar:
- 2 ackrediteringar till marknaden
- 2 filmer i huvudkatalogen och i Videoteket
- visningsmöjligheter på VHS i montern
- publicering av promotionmaterial (150 kopior)
- service och hjälp från Filmkontakt Nords personal vid montern

Dessutom medger ett deltagande fri registrering av din film hos
FkN och på deras hemsida, filmens medverkan i FkN´s katalog för
Sunny Side och även i Nordiskt Panoramas mässkatalog.

Deadline för ansökan är 9 maj 2001.

FILMKONTAKT NORD
Skindergade 29A   DK - 1159 Köpenhamn K
Tel: +45 3311 5152   Fax: +45 3311 2152
www.filmkontakt.dk   e-post: mail@filmkontakt.dk


