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info
Mellan den 15 och den 24 november
kommer Europa att fira sin filmkonst
med CinEd@ys Europe 2002, ett initia-
tiv av Viviane Reding, EU-kommissionär
med ansvar för utbildning, kultur och
den audiovisuella
sektorn.

Under en hel vecka
kan både unga och
gamla upptäcka fil-
mer ur det europe-
iska filmarvet, diskutera film och audio-
visuella, fotografiska eller multimediala
verk, skapa och utbyta åsikter via Inter-
net.

Den spanske regissören Pedro Almodovar
agerar “Gudfar” och beskyddare åt detta
initiativ, som också stöds av många film-
arkiv och biografer runtom i Europa.

CinEd@ys består av två delar:

• Filmveckan, som hålls för första gång-
en i år, och som möjliggör för européer-
na, särskilt för ungdomarna, att upptäcka
eller återupptäcka den europeiska
filmens mästerverk, fördjupa sin film-
kultur eller helt enkelt sina kunskaper om
Europa.

I programmet ingår följande:
- Filmer ur det europeiska filmarvet kom-
mer att visas på biografer i många europe-
iska städer, särskilt på biografer som till-
hör nätet Europa Cinemas, och på natio-
nella och lokala TV-kanaler.
- Festivaler och evenemang med film som
tema anordnas.

- Särskilda visningar med pedagogisk led-
ning för skolor och ungdomar kommer att
anordnas av biografer och filmarkiv.
- Filmstjärnor kommer att presentera fil-
mer ur filmarvet och tala om europeisk

film på biografer, tv
och på Internet.
- Ett spel om europe-
isk film kommer att
finnas på Internet och
vara öppet för alla.

• Veckan Netd@ys Europe samlar sedan
1997 drygt 500 000 ungdomar samt
yrkesverksamma inom utbildning och kul-
tur till utbyte och skapande inom multi-
media. Se, läsa, göra - detta är de tre slag-
orden för Netd@ys 2002, som ägnas åt
bild. Skolor, utbildningscentrum, ung-
domsföreningar, operor, museer, filmarkiv
och kulturcentrum mobiliseras för att ge
ungdomar tillfälle att samtala via Internet
med sakkunniga inom film, utöka sina
kunskaper om filmarv och bildförståelse,
skapa, utbyta åsikter och spela på Inter-
net.

Netd@ys 2002 består av
- en PR-kampanj för nya medier inom ut-
bildning och kultur,
- tävlingar om film och bild,
- pedagogiska och skapande aktiviteter:
besök på multimediecentrum, analyser av
bild och film, lektioner i videoinspelning,
datorgrafik, foto osv.
- diskussioner med filmstjärnor och yrkes-
verksamma inom den audiovisuella sek-
torn och filmbranschen,
- samarbete online kring gemensamma

projekt, med andra ungdomar el-
ler utbildnings- och kulturorga-
nisationer,
- Internetplatser, samtal på nä-
tet, diskussionsgrupper om bild
och film osv.

I hela Europa kommer det att anordnas
evenemang kring CinEd@ys med invig-
ning i Köpenhamn den 14 november inom
ramen för det danska ordförandeskapet
och med filmvisning och multimedieshow
i Bryssel den 23 november som höjd-
punkt.

Svenska organisationer och biografer
involverade i Filmveckan:
- Svenska Filminstitutet/Cinemateket
(Stockholm, Göteborg, Malmö)
- Biograf Sture (Stockholm)
- Biograf Röda Kvarn (Helsingborg)
- Biograf Spegeln (Malmö)

Mer information om evenemanget hittar
du på: www.netdayseurope.org

TV-distribution Call 31/2002

Under juli månad presenterades en ny
utlysning för stöd till TV-distribution.
Oberoende produktionsbolag kan söka
stöd för produktion och exploatering
av verk för TV. Projekten skall ha en
sammanlagd visningslängd om minst 50
minuter för drama samt 25 minuter för
dokumentärer och animerade verk.
Berättigade att söka är oberoende pro-
duktionsbolag som har minst 50% av fi-
nansieringen säkrad. Vidare skall minst
två TV-stationer från olika länder vara
involverade i projektet, antingen som
medproducenter eller genom förköp av
visningssrätt. Inspelning får inte ha på-
börjats innan ansökan lämnas in och
projektet måste enligt angivet poäng-
system i riktlinjerna kunna definieras
såsom ”europeiskt” i fråga om finansie-
ring och artistiskt deltagande. Stödet
utgör ett rent bidrag och kan uppgå till
maximalt 12,5 % av totalbudgeten för
spelfilm och animation och ända upp
till 20% för dokumentärer. Maxbelop-
pet per projekt är 500 000 euro.

Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

“The future of European cinema must be one of
diversity and discovery, and be outward-looking.
This future depends on all of us”

Pedro Almodovar



Manusutveckling

EQUINOXE - Script Development & Promotion
Equinoxe arrangerar workshops för manusförfattare i Médoc i
södra Frankrike. Kursen består av individuella möten med er-
farna författare, 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 tremånadersperiod för ny utvärdering. Inga avgifter; resa och
uppehälle betalas för utvalda deltagare av kursorganisatören.
Sista ansökningsdag: november 2002
För anmälningsblanketter och vidare information: 
Tel: +33 1 53 53 44 88  E-post: equinoxend@wanadoo.fr

North by Northwest 2003
Tre olika kurser kommer att löpa parallellt:
• North by Northwest Classics – projektbaserad fortbild-
ning i manustekniker för yrkesverksamma manusförfattare
och dramaturger. För spelfilm och TV-drama.
• Kids Stories – med inriktning på manustekniker och dra-
maturgi för barn & ungdomsprogram; spelfilm, TV-drama,
animation, kortfilm, internet och nya medier.
• Seven Samurai – ”utbildning för utbildare”. Ett särskilt in-
itiativ för författare, dramaturger, manusredaktörer och lä-
rare vid filmskolor. Programmet är en integrerad del av
North by Northwest Classics och Kids Stories.
Sista ansökningsdag: 21 november 2002
Tel: +45 337 43528 E-mail: n.nw@dfi.dk
www.n-nw.dk

Sources 2 - Creative Documentary Special
Wien, Österrike 4-12 april 2003
Manusutveckling för manusförfattare eller för team bestå-
ende av författare/producent/regissör. Programmet består av
en  veckolång intensiv workshop under ledning av erfarna
manuskonsulter (script doctors) från Europa. Efter tre må-
naders distansarbete äger ett uppföljande möte rum under
en weekend. Sista ansökningsdag: 1 december 2002
Läs vidare på: www.sources2.de

Management

Strategics 2002
Strategics ingår ingår sedan 2001 i fortbildningsnätverket
FIT och arrangerar uppskattade workshops på teman kring
marknadsföring av film. Under hösten och vintern planeras
två olika projektbaserade kurser:
• Marketing Film Test
London, UK  oktober/november
Sista ansökningsdag: 28 september 2002
• Film Marketing Workshop
Mondorf-les-Mains, Luxemburg  5-8 december 
Sista ansökningssdag: 11 oktober 2002
Mer information på: www.strategics.lu

NIPKOW
Ett stipendiefinansierat praktikprogram baserat i Berlin för
verksamma inom film- och TV-industrin som vill bredda si-
na kontakter och erfarenheter inom följande områden:
- Finansiering, produktion, marknadsföring och distribu-
tion för film, TV och radio
- Nya teknologier (multimedia, digital redigeringsteknik)
- Grafisk design för TV
- Manusförfattande
Kursen omfattar 2-6 månaders praktik kombinerat med
kortare seminarier och workshops.
Sista ansökningsdag: 30 september 2002
Mer information på: www.nipkow.de

Television Business School
Lübeck, Tyskland  6-9 november 2002
Intensivkurs för TV-producenter med genomgång och ut-
värdering av projekt i utveckling. Grupparbeten och indivi-
duella möten med experter om pitching, finansiering och
samproduktionsstrategier. 
Sista ansökningsdag: 7 oktober 2002
www.mediaschool.org

ARCHIMEDIA +
Köpenhamn 4-9 november 2002
Ett seminarium som bär underrubriken “How to promote
the European Film heritage: traditional techniques and
new technologies”. Filmarkivering ur historiskt perspektiv.
Relation arkiv - produktion, arkivariens roll, cinematekets
profil samt användning av ny teknologi. Fler seminarier på
liknande teman anordnas också under 2003
Sista ansökningsdag: 18 oktober 2002
www.ledoux.be/archimedia 

Film Business School
Ronda, Spanien 27 november-1 december 2002
FBS fokuserar på utveckling av finansieringsplaner för i för-
sta hand internationella samproduktioner. Kursen behand-
lar även juridiska aspekter, marknadsföring och distribu-
tion och vänder sig i första hand till etablerade producen-
ter med spelfilmsprojekt i utveckling.
Sista ansökningsdag: 21 oktober 2002
www.mediaschool.org

AKMI Media Programme
• Management and Legal Aspects of Television Channels
Aten, Grekland 30 januari-2 februari 2003
• Management and Legal Aspects of Film Production Companies
Tessaloniki, Grekland 28 februari-2 mars 2003
Sista ansökningsdag för båda kurserna: 30 oktober 2002
www.iek-akmi.gr

Discovery Campus Masterschool 2003
Fyra veckolånga workshops om dokumentärfilmsproduktion
kombinerat med projektbaserat arbete på distans.
Sista ansökningsdag: 8 november 2003
Se vidare på: www.discovery-campus.de

K U R S E R  &  S E M I N A R I E R



Nya teknologier

TRAM - EMMDIS 
European Master  in the Management of  Digital
Interactive Service s  
Paris, Frankrike  13 januari-28 mars 2003
En magisterutbildning som organiseras av TRAM (Training
and Research Actions in Multimedia). Kursen täcker in alla
aspekter av affärsstrategier och innehållsproduktion för di-
gitala medier, från det management-relaterade till det spe-
cifikt tekniska. Målsättningen är att ge deltagarna kunska-
per och praktiska färdigheter i att utveckla innehåll och
olika typer av service för Internet, bredbandsnätverk, digi-
tal television och mobiltjänster. Kursen följs av två måna-
ders praktik. Sista ansökningsdag: 29 november 2002
www.ina-tram.com

European Animation Masterclass 
Halle/Saale, Tyskland 3 mars-7 juli 2003
En fyramånaders intensivkurs som tar upp alla aspekter på
traditionell produktion av animerad film, såväl som en in-
troduktion till nyare tiders 3D animation. Kursen följs av
frivillig praktik inom animationssektorn.
Sista ansökningsdag: 1 december 2002
www.fam-halle.de.vu

CARTOON Masters - CARTOON Technology
Angouleme, Frankrike 14-16 november
Ett internationellt forum som behandlar den senaste ut-
vecklingen inom animationstekniker.
Sista ansökningsdag: 8 november 2002
www.cartoon-media.be

Mipcom 2002 
Cannes, Frankrike  7–11 oktober

Som tidigare år heter höstens stora eu-
ropeiska evenemang för TV-branschen
Mipcom. Tv-producenter, distributörer
och säljagenter världen över samlas för
att handla med tv-program och utbyta
kunskap och kontakter. Som varje år är
också den MEDIA finansierade promo-
tionorganisationen The Marketplace
på plats och erbjuder mindre bolag
möjlighet att närvara på mässan till re-
ducerat pris. I anslutning till markna-
den hålls också Mipcom Junior den 5-
6 oktober. Ett särskilt evenemang för
TV-program riktade till barn och ung-
dom.
Sista anmälningsdag: 27 september
www.marketplace-events.com

Docs Barcelona 2002
Barcelona, Spanien 7-9 november

Femte upplagan av Docs Barcelona
kommer även den att fokusera på mö-
tet mellan producenter och TV-bolag.
Seminarierna kommer att bestå av in-
ternationella pitchingsessioner samt
visningar och diskussioner kring fram-
för allt sydeuropeisk dokumentärfilm.
12 utvalda dokumentärfilmsprojekt i
utveckling kommer dessutom att pre-
senteras för en panel av redaktörer och
inköpare. 
Sista anmälningsdag: 4 oktober.
www.docsbarcelona.com

Mannheim 
Co-Production Meetings
Mannheim-Heidelberg, Tyskland 
9-12 november 2002

Samproduktionsmöten i Mannheim har
de senaste fem åren rönt stor upp-
skattning för att reda ut specifika frå-
geställningar av intresse för producen-
ter med potentiella samproduktions-
projekt. Individuella möten mellan pro-
ducenter från både Europa och övriga
världen arrangeras i syfta att identifie-
ra lämpliga partners. Statistiken talar
sitt tydliga språk. Senaste tre åren har
ett trettiotal långfilmer kunnat färdig-
ställas efter möten i Mannheim.
www.mannheim-filmfestival.com

IDFA – The Forum 2002
Amsterdam, Holland  24-26 november

Arrangemanget är Europas största fo-
rum för samfinansiering av dokumen-
tärfilm med redaktörer och inköpare
från majoriteten av de betydande inter-
nationella TV-kanalerna närvarande.
Deadline för att delta med projekt har
redan passerat, men fram till och med
den 11:e oktober kan man fortfarande
anmäla sig som observatör med möjlig-
het att avtala möten med commissio-
ning editors. 
Mer information på www.idfa.nl

PEVE 2002
- European Video Perspectives
Montpellier, Frankrike 27-28 november

European Video Perspectives (PEVE) är
en årligt återkommande konferens helt
ägnad utvecklingen inom video och
DVD sektorn. I elva år har PEVE kon-
ferenserna erbjudit ett unikt forum för
videobranschen där fokus har legat på
omställningen inom sektorn till följd av
den snabba tekniska utvecklingen. Det
är ett renodlat branschevenemang och
ett ypperligt tillfälle för deltagarna att
utforska de kommersiella möjligheter
som nya innovationer inom teknik,
marknadsföring och distribution ska-
pat. Man analyserar också potentiella
hot från konkurrerande medier. 
Sista anmälningsdag: 14 oktober 2002
Anmälningsavgift: 750 euro
Mer information om arrangemanget
hittar du på: www.peve.net

• • •          MARKNADER & FESTIVALER          • • •

European Pitch Point
Berlin Filmfestival 7 februari 2003

Anmäla ditt långfilmsprojekt till euro-
pean pitch point 2003. De 12 främsta
projekten väljs ut av en internationell ju-
ry för att sedan presenteras i ett särskilt
evenemang under filmfestivalen i Berlin.
Deadline: 1 oktober 2002

Se vidare på:
www.focal.ch/europeanpitchpoint



EU-rapport om AV-industrin

Europaparlamentet godkände med bred majoritet en ny
rapport om den europeiska AV-sektorn som tagits fram av
belgaren Luckas Vander Taelen, och där kommissionen
uppmanas att införa en rad åtgärder för att öka cirkulatio-
nen av film och TV-program över de europeiska gränserna
fram till år 2005. Rapporten, med den något omständiga
titeln «Legal Aspects Linked to Cinematographic and Ot-
her Audio Visual Works», understryker också att kommis-
sionen och rådet bör ta särskild hänsyn till AV-sektorns
speciella natur som både kultur och näring, och bl.a. se till
att skapa verktyg för att samfinansiera digitalisering av ar-
kiv, möjligen i form av särskilda utlysningar genom MEDIA
Plus programmet.

Den tekniska omställningen av biograferna är en annan
viktig punkt som tas upp av Vander Taelen och han före-
slår att kommissionen tillsammans med Europeiska investe-
ringsbanken tar ett aktivare ansvar och ger ekonomiska bi-
drag till digitaliseringen av Europas biografer och investe-
ringen i de dyra digitala projektorerna. Parlamentets med-
lemmar är också fortsättningsvis hårda i kraven på ett för-
tydligande av vilka kriterier som används för att fastställa
nivåer på de offentliga filmstöden i medlemsländerna. Nå-
got som tidigare vållat en del oklarhet. 

Vidare behandlar rapporten bl.a. förutsättningarna för
att skapa en finansiell institution på europeisk basis som
kan erbjuda riskkapital för AV-branschen, och även idén
som lades fram av den belgiske ministern Richard Miller
om ett nätverk av tv-stationer helt ägnade europeisk film.
Reaktionen på det senare var dock negativ och man mena-
de att en sådan plan skulle riskera att marginalisera euro-
peisk film och dessutom ytterligare reducera utrymmet för
den filmen i de etablerade tv-kanalers utbud.

Rapporten i sin helhet finns att läsa på nätet: 
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/

Folkets röst: European Film Academy

Europas alla biobesökare har bjudits in av European Film
Academy att rösta fram 2002 års bästa film samt bästa
kvinnliga och manliga skådespelare. Vinnarna kommer att
belönas med det prestigefyllda ”People´s Award” vid nästa
omgång av European Film Awards som går av stapeln i
Rom, Italien den 7 december. Rösta kan man göra antingen
genom att besvara annonser som kommer att publiceras i
diverse tidningar och filmmagasin under hösten, eller ge-
nom ett par enkla klick bland de nominerade namnen på:
http://efa.tiscali.com

European Audiovisual Observatory
European Audiovisual Observatory har nyligen publicerat
en statistisk årsbok över film, television, video och multi-
media i Europa.  Boken omfattar uppgifter från 35 europe-
iska länder samt Japan och USA och utkommer i fem sepa-
rata volymer: Economy of the European Audiovisual Indus-
try, Household Audiovisual Equipment, Film and Home Vi-
deo, Multimedia and New Technology samt Television
Channels, Programme Production and Distribution. En
mycket användbar statistisk sammanställning som kan be-
ställas från Council of Europe Publishing, e-post: publis-
hing@coe.int eller via Internet: www.book.coe.int  

Cineuropa.org
Med stöd av MEDIA Promotion har Italian Cinema i samar-
bete med bl.a. European Film Academy och European Film
Promotion tagit initiativ till Cineuropa.org, en ny informa-
tionsresurs för aktiva inom den europeiska filmsektorn.
Som namnet antyder rör det sig om en Internet-satsning med
ambitionen att samla matnyttiga nyheter och faktauppgifter
kring produktion, distribution och marknadsföring av euro-
peisk film.  Adressen är förstås: www.cineuropa.org

MEDIA får nya medlemmar
Fem nya länder; Polen, Lettland, Estland, Tjeckien och Bul-
garien – deltar från och med augusti 2002 i MEDIA Plus
programmet. Länderna tar del av MEDIA-programmet på
samma villkor som EU-länderna med ett undantag - för att
vara berättigad att söka måste bolag och organisationer från
dessa länder ha minst en partner i ett EU-land. MEDIA
Deskar har redan upprättats i Warsawa, Riga och Tallin. Cy-
pern, Slovakien och Slovenien står nu på tur att signera kon-
trakten med kommissionen och träda in i den snabbt ex-
panderande MEDIA familjen

Vid sitt 78:e sammanträde i början
av juli beslöt ledningsgruppen för
Eurimages av fördela sammanlagt
4,27 miljoner euro till 13 långfilms-

projekt, däribland den nordiska samproduktionen ”Bázo” av
Lars Göran Pettersson. Dessutom fick nya filmer av bl.a. Pe-
ter Greenaway, Gianni Amelio och Jacques Rivettes stöd
från fonden.  Deadline för nästa ansökningsomgång är den
10 oktober 2002. För mer information om regelverk och an-
sökningsförfarande, kontakta  Eurimages representant i 
Sverige, Lena Hansson-Varhegyi på Svenska Filminstitutet. 
Tel. 08-665 11 00
Ansökningshandlingar kan laddas ned från fondens hemsida:
http://culture.coe.fr/eurimages
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