
Att förbättra våra svenska MEDIA-resultat var en av mina huvud-
målsättningar när jag under 1999 tillträde tjänsten som svensk ko-
ordinator för MEDIA-programmet. När jag nu slutar som ansvarig
för MEDIA Desken känns det tillfredställande att lämna skeppet
seglande på rätt köl mot en förhoppningsvis ännu bättre framtid.

Jag lämnar rodret med fullt förtroende till Lisa Taube som fram-
över kommer att ta emot och hjälpa alla som behöver Deskens as-
sistans. Lisa har tidigare arbetat som pressinformatör och webbre-
daktör på Canal+, presschef på Stockholms filmfestival och som
inköpare på streamingproduktionsbolaget Kamera.

Med denna nya kraft på kontoret och den lysande utdelningen
från programmet, åtestår bara att hoppas att även Svenska Filmin-
stitutets ledning inser sitt intresse i att aktivt uppmuntra detta
för branschen ytterst viktiga arbete.

För egen del räknar jag med att även i framtiden, när jag om några
månader flyttat närmare maktens korridorer dvs till Bryssel, kun-
na fortsätta göra nytta för det svenska audiovisuella kollektivet.

Med vänliga hälsningar och en önskan om en fridfull, snötäckt jul, 

Antonia D Carnerud 
koordinator MEDIA Desk Sverige 1999 - 2002

Lysande resultat för 2002 
det är dags att gå vidare …

När vi summerar årets resultat för MEDIA Plus-programmet kan
vi med glädje konstatera att den totala andelen stöd som gått till
den svenska AV-industrin har ökat markant. En positiv trend som
inte minst beror på de starka svenska projekt som erhållit stöd in-
om ramen för Pilot Projects. 

Stödet utlystes första gången under 2002. 54 ansökningar skicka-
des in för bedömning och av dessa var fem svenska, nära 10%, vil-
ket är ett rekord vad gäller svensk andel. I skrivande stund är re-
sultaten inte officiella, men preliminärt har vi fått veta att med all
sannoliket kommer 1-2 svenska projekt att erhålla stöd med möj-
ligtvis upp till sammanlagt 1,9 miljoner euro. 

Av de totalt 14,1 miljoner euro som delades ut inom ramen för ut-
vecklingsstöd gick 330.000 euro till svenska bolag. I år beviljades
sex enskilda projekt samt två slate funding till våra producenter.

Inom ramen för selektivt distributionsstöd för distribution av
icke-nationell europeisk film har svenska distributörer fått sam-
manlagt 834.000 euro. Samtidigt har svenska distributionsbolag i
år fått 489.751 euro att disponera inom ramen för s k automatiskt
stöd som baseras på antal under föregående år sålda biljetter till
europeiska icke-nationella filmer. Stöd till TV-distribution har i år
haft två utlysningar som resulterat i att två svenska bolag har fått
stöd med sammanlagt 430.000 euro.

När det gäller stöd till biografer genom nätverket Europa Cinemas är
resultaten ännu inte färdigställda men allt tyder på att vi kan räkna
med minst 160.000 euro till de 11 biografer som ingår i nätverket

Två svenska festivaler har erhållit stöd under året. Uppsala Kort-
filmfestival fick stöd för femte året i rad, och Fantastisk Film Fes-
tival i Malmö erhöll sitt första stöd. 

Förutsatt att stöden till de svenska projekten inom ramen för Pilot
Projects beviljas innebär det sammanlagt runt 37 miljoner kronor
till Sverige för 2002. Om vi tittar på resultaten för de senaste fyra
åren kan vi konstatera att den svenska AV-branschen blivit mycket
aktivare och följaktligen är även utdelningen betydligt större sedan
1999. 

info
nr 17  •  december 2002  nyhetsbrev  från  MEDIA Desk Sverige

MEDIA Desk Sverige Tel: 08-665 12 05
Svenska Filminstitutet Fax: 08-666 37 48
Box 27126 E-post: mediadesk@sfi.se
102 52 Stockholm www.sfi.se/mediadesk

Besöksadress: Filmhuset, Borgvägen 1-5

Antonia och Lisa med chefen för MEDIA-programmet Jacques Delmoly på 
Europa Cinemas konferens i Paris (se sidan 8)



Manusutveckling

North by Northwest 2003
Tre olika kurser kommer att löpa parallellt: 
North by Northwest Classics - en projektbaserad fortbild-
ning i manustekniker för yrkesverksamma manusförfattare
och dramaturger. För spelfilm och TV-drama. 
Kids Stories - med inriktning på manustekniker och drama-
turgi för barn- & ungdomsprogram, spelfilm, TV-drama,
kortfilm, animation, internet och nya medier. 
Seven Samurai - "utbildning för utbildare". Ett särskilt ini-
tiativ för författare, dramaturger, manusredaktörer och lä-
rare vid filmskolor. Programmet är en integrerad del av bå-
de Classics och Kids Stories. 
Sista ansökningsdag: 1 december 2002
E-post: n.nw@dfi.dk
www.n-nw.com

SOURCES 2
Wien, Österrike 4 – 12 april 2003
Manusutveckling för manusförfattare eller för team bestå-
ende av en veckolång intensiv workshop under ledning av
erfarna manuskonsulenter (script doctors) från Europa. Ef-
ter tre månaders distansarbete äger ett uppföljande möte
rum under en weekend. Två arbetsgrupper för fiktion och
en för dokumentärfilmsprojekt.
Sista ansökningsdag: 1 december 2002
E-post: info@sources2.de
www.sources2.de

Moonstone International Screenwriters’ Lab 2003
28 april – 4 maj 2003
Kurserna vänder sig till sökande med färdigställda manus,
tillräckligt utvecklade för att kunna dra nytta av en kort
periods intensivt arbete. Kursen ger erfarna manusförfat-
tare möjligheten att jobba med sina projekt genom en serie
individuella möten med etablerade manusförfattare. 
Sista ansökningsdag: 13 december 2002
E-post:MstoneLabs@aol.com
www.moonstone.org.uk

Step by Step 2003
Kurs som erbjuder 12 kreativa manusförfattare tillsam-
mans med sina producenter en möjlighet att utveckla och
finjustera sina manus från treatment till färdigt manu-
skript under ledning av erfarna manuskonsulter. Gruppen
träffas tre gånger under året i maj, augusti och november.
Datum och platser kommer att publiceras på
www.sfi.se/mediadesk och adressen nedan. 
Sista ansökningsdag: 31 december 2002. 
E-post: assistenz@masterschool.de   
www.masterschool.de

Nya teknologier

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

ARCHIMEDIA - 
Changes and Challenges (1). Film Archives in the Digital
Era : New Concepts and New Policies 
I och med inträdet i en digital era ställs filmarkiv inför en
rad frågor angående insamlande, presentation, bevarande
och restaurering. För att kunna fortsätta verka inom områ-
det behövs nya infallsvinklar och tillvägagångssätt. Kursen
inbegriper, teoretiska såväl som praktiska, aktuella fråge-
ställningar om filmarkivens presentation och principer för
urval av bland annat produktioner som produceras med
hjälp av nya teknologier.
Sista ansökningsdag: 2 januari 2003
E-post: archimedia@ledoux.be 
www.ledoux.be/archimedia

Svenska deltagare i EAVE
Nu är det klart vilka som kommer att delta i EAVE nästa
år. Av de 52 deltagarna återfinns tre svenskar: Fredrik Ha-
raldson från Tre Vänner som deltar med projektet Hunt for
a Killer samt Helene Ahlsson, Omega Film och Athanasia
Pitsiava, Sonet Film som båda deltar utan projekt. 
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Berlinale Talent Campus
Berlin 10 – 14 februari (Festivalen 6 – 16 februari)
Under måttot “You always remember the first time” arrange-
ras för första gången Berlinale Talent Campus i samband
med den 53:e upplagan av filmfestivalen i Berlin. Upp till
500 unga filmarbetare, producenter, manusförfattare, regis-
sörer, fotografer och skådespelare får möjlighet att lära av
och diskutera med erfarna kollegor. 

Programmet tar sig an filmproduktionens “fem stadier” som
definieras Philosophy - Pre-production - Production - Post-
production - Pormotion. Idén lanserades under förra årets
Berlinfestival av festivaldirektören Dieter Kosslik och arran-
gemanget får stöd av MEDIA-programmet.
Sista anmälningsdag är 6 december.
www.berlinale-talentcampus.de

• • •          KURSER OCH SEMINARIER • • •



Nordic Event – Göteborg Film Festival
Göteborg 30/1-2/2 (Festivalen 24 januari – 3 februari)
Under Göteborg Film Festival anordnas Nordic Event, en
marknads- och mötesplats för internationella filmköpare
med förhandsvisningar av nyproducerade långfilmer från
de fem nordiska länderna. Visningarna riktar sig enbart
till Nordic Event-ackrediterade och är ej öppna för all-
mänheten. Deltagarna består av representanter för filmfes-
tivaler och filmbranschen från hela världen. Bland delta-
gande filmfestivaler kan nämnas Cannes, Venedig, San Se-
bastian, Toronto, Pusan och Shanghai. Bland deltagande
distributörer, säljare och köpare kan nämnas Nordisk Film
Int., BBC, Egmont entertainment, Canal + France, Nachs-
hon Films och BV Film International. 

För ytterligare information, kontakta Ann-Helene Sommar-
ström, nordic.event@filmfestival.org

Clermont Ferrand Short Film Festival and Market
Clermont Ferrand, Frankrike 31 januari-8 februari 2003
Festivalen räknas som en av de viktigaste kortfilmsfestiva-
lerna i Europa. Festivalen har tre tävlingssektioner, en för
internationell, en för fransk och en för digitalt framställd
film. I det övriga programmet finns bland annat Aboriginal
Cinema, African Perspecitves, Europe in Shorts och ett
särskilt program för ungdomsfilm. 

Clermont-Ferrands kortfilmsmarknad pågår mellan 1 och 8
februari. 
www.clermont-filmfest.com

Cartoon Movie
Potsdam-Babelsberg, Tyskland, 13-15 mars 2003
En marknadsplats för den europeiska animerade långfil-
men som arrangeras av branschorganisationen Cartoon.
Det övergripande syftet är att stärka samarbete och finan-
siering av animationsfilm för biografdistribution. Vid Car-
toon Movie tidigare i år deltog 128 investerare, 60 distri-
butörer och 81 projekt diskuterades, en ökning med nära
en tredjedel jämfört med året innan. Sista anmälningsdag
är den 1 december 2002.
E-post: movie@cartoon.skynet.be   
www.cartoon-media.be

MILIA 2003   Cannes, Frankrike 26-28 mars
MILIA är den ledande internationella mötesplatsen för
professionella, involverade i utveckling, produktion och
distribution av interaktivt innehåll. Mässan firar i år tioår-
sjubileum och det kommer att satsas ytterligare på inne-
håll för flera plattformar och digital distribution, både on-
line och off-line. 

Registrering och deltagande kan göras till reducerat pris
och med förmånliga villkor via branschorganisationen The
Marketplace. 

www.marketplace-events.com och www.milia.com

Hot Docs – Canadian Interational Documentary Festival
Toronto, 25 april – 4 maj
Nordamerikas största dokumentärfestival har i år funnits i
tio år. Parallellt med festivalen anordnas Toronto Documenta-
ry Forum (30 april – 1 maj) där producenter kan pitcha sina
dokumentärfilmsprojekt för internationella finansierer. Sista
dag att anmäla filmer till festivalen är 14 december. Sista
dag att anmäla projekt till forumet är 14 februari 2003.
www.hotdocs.ca
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• • •          MARKNADER & FESTIVALER          • • •

CineD@ys i Sverige

Under perioden 15-24 november fick ungdomar över 11 år
i Stockholm, Göteborg och Malmö en unik chans att ta
del av det europeiska filmarvet på bio. Cinemateket och
Svenska Filminstitutet arrangerade då en serie visningar av
såväl äldre som nyare klassiker inom ramen för det euro-
peiska evenemanget CineD@ys. Förutom dagföreställning-
arna visade Cinemateket även europeiska klassiker på sina
ordinarie visningstider. 

Jon Wengström, Cinemateket, har koordinerat de svenska
aktiviteterna:
- Det är viktigt att barn i den åldern får chansen att se de
europeiska klassikerna och vi har märkt ett stort intresse
från skolorna i princip alla dagvisningar har varit fullsatta.

När det gäller kvällsvisningarna är det framför allt De 400
slagen och Semestersabotören som dragit en stor publik,
men även En kärlekshistoria har varit välbesökt.

De filmer som ingick i dagvisningarna var Barntjuven (Gi-
anni Amelio), Det brinner min sköna (Milos Forman),
Fucking Åmål (Lukas Moodysson), If… (Lindsay Ander-
son), Kes – Falken (Ken Loach), En kärlekshistoria (Roy
Andersson), Mitt liv som hund (Lasse Hallström), Oliver
Twist (David Lean) och Semestersabotören (Jacques Tati).
Ytterligare klassiker som visades på Cinemateket i Stock-
holm: De 400 slagen (Francois Truffaut), Cykeltjuven
(Vittorio De Sica), En dam försvinner (Alfred Hitchcock),
Hope and Glory (John Boor-
man) och M (Fritz Lang).



Intervju med Jean-Michel Baer, chef för den
audiovisuella sektorn vid Europeiska Kom-
missionens Generaldirektorat för Utbildning
och Kultur, med anledning av CineD@ys.

Vad har föranlett detta initiativ från er?

Jean-Michel Baer: Lusten att fira den europeiska filmkon-
stens förnyelse, att möjliggöra för publiken i våra länder
och i synnerhet ungdomarna, att bli medvetna om rikedo-
men i sitt filmarv och om den rika mängd av begåvningar
som nu blommar ut i Europa. Det som vittnat om detta är
inte bara de många priser som skördats på festivaler av de
europeiska regissörerna, utan även, sedan några år, succéer
över hela Europa och även hela världen som "Fyra bröllop
och en begravning", "Amelie från Montmartre", "Billy Elliot"
och "Tala med henne". Dessa framgångar ingår i en tradi-
tion av europeisk film som alltid varit nydanande kritisk
och humanistiskt färgad. Det är denna rikedom, denna
mångfald, som vi vill främja genom att låta publiken skapa
ett band mellan gårdagens filmkonst och dagens.

Ni talar om förnyelse, men europeisk film halkar väl
fortfarande efter på sin egen marknad?

JMB: Vi har iakttagit märkbara förbättringar de senaste
åren. En ökning av marknadsandelarna, en bättre distribu-
tion av europeiska verk länderna emellan. Men det stäm-
mer att europeisk film förblir minoritär och ibland margi-
nell på sin egen marknad. Och det är detta som är det pro-
blematiska. Därav det andra skälet till att man lanserat
dessa CineD@ys, mobiliseringen av alla berörda aktörerna
av europeisk film. Paradoxalt nog har vi ett av världens ri-
kaste kulturella arv. Vi har talangerna, idéerna, de bästa
regissörerna, fantastiska skådespelare, mycket avancerade
tekniker, men vi står inför flaskhalsar som heter distribu-
tion och marknadsföring. Det skulle vara svårt, rent av
omöjligt för en europeisk aktör att, som amerikanerna, in-
vestera 50 miljoner euro för
att "sälja" en film över hela Eu-
ropa. Individuellt ges ingen
räddning – annat än i undan-
tagsfall. Men tillsammans kan
vi ändra på förutsättningarna.
Om man går med på att rucka
på vissa konformismer, om vi
förenar våra krafter och fram-
för allt blir varse om nödvän-
digheten att resonera och
handla på europeisk nivå.

Men verkar inte den europeis-
ka marknaden alltför frag-
menterad och utom räckhåll?

JMB: Nej, tvärtom. Och det 
måste man bli medveten om. 

Utan den europeiska marknadens medverkan skulle flera
filmer vara i stor fara. Titta på siffrorna: 60% av de brittis-
ka filmernas intäkter härstammar från europeiska länder
utanför Storbritannien. För länder som är mindre till yta
och befolkning är Europa en verklig räddningsplanka. 60%
av de belgiska filmernas intäkter kommer från Europa, 50%
av de danska filmernas intäkter. Även för de länder som
har stora andelar på den egna marknaden är intäkterna
från andra länder ett oumbärligt tillskott: 24% för Frankri-
kes del, 20% för Italien, 16% för Spanien (enligt Observa-
toire européen de l'Audiovisuel).

Och ändå, trots detta ömsesidiga beroende förblir ande-
len för europeisk film låg?

JMB: Ja. Och det är just på den punkten som handling be-
hövs. Vi kan bara beklaga att tysk film – som upplever en
pånyttfödelse – och som har varit en av de mest framstå-
ende, drar så liten nytta av den europeiska marknaden.
Samma sak gäller de filmer som kommer från länder som
kandiderar till EU och som i allmänhet inte visas på väst-
världens biodukar. Det är lika frustrerande för dem som
för oss. Jag hoppas att dessa länders medverkan i MEDIA-
programmet kommer att bidra till att ändra detta.

På tal om detta, vilka initiativ kommer Europeiska 
Unionen att ta?

JMB: Europeiska Unionens MEDIA-program som nu finns i
sin tredje upplaga är avsett för att gynna samarbetet mellan
européerna och att gynna cirkulationen av filmer genom
Europas länder. I fjol finansierade vi 280 distributionskam-
panjer som berörde 61 europeiska filmer utanför sitt ur-
sprungsland. Vi bistod också 350 projekt av förvärv och
distribution av filmer mellan olika nationer. Till exempel
"No man's land" av Tanovic distribuerades i fem territorier,
"Italienska för nybörjare" av Lone Scherfing i 12 länder, "Jag
kommer hem" av Oliveria och "Sonens rum" av Nanni Mo-
retti i 7 länder. Denna aktion har två syften: först och

främst skapa en ömsesidig kännedom. Hur skall
man få till stånd ett EU med snart 25 länder
utan att det förekommer utbyten, utan tillgång
till andras verk? Det andra syftet är ekonomiskt.
Det är helt uppenbart att ett verk som lanserats
på en stor marknad blir mer lönsamt. Och den
europeiska marknaden kommer snart att vara en
av de mest omfattande i världen och den euro-
peiska filmen måste dra fördel av detta.

Vissa hävdar att europeisk film borde ha sam-
ma typer av strukturer och produkter som de
som finns i den amerikanska filmindustrin.

JMB: Det är inte så vi ser på saken. Men det
stämmer att andra har tänkt i dessa banor och
att idén har diskuterats och debatterats. Det
skulle, enligt dem, behövas ”studios” av europe-
iskt snitt med en hög grad av integrering från 
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förproduktionen till biosalarna via postproduktion och
distribution. Det skulle då behövas filmer som spelades in
uteslutande på engelska och som vände sig till en standar-
diserad världspublik. De existerar, OK, men enligt min
mening ligger framtiden inte där. 

Visserligen är det sannolikt att det skulle vara bra med en
koncentrationstendens i Europa vad beträffar t.ex. distri-
butionen. Men i grund och botten tror jag inte att en ut-
bredd koncentration skulle vara önskvärd och inte heller
att den motsvarar den europeiska kultur- och filmuppfatt-
ningen. Jag tror tvärtom att existensen av självständiga
produktions- och distributionsstrukturer vid sidan av kul-
turindustrigrupperna, t.o.m. hantverksmässiga, kreativa så-
dana är ett absolut villkor för kulturell mångfald. Maktha-
varnas roll är att försäkra sig om denna jämvikt genom en
politik av reglering, konkurrens eller ekonomiskt stöd.

Kan man i så fall tala om ”europeisk film”? Är inte ter-
men överdriven?

JMB: Vårt projekt gäller inte harmonisering. Och det rör
sig inte heller om ”europudding” som somliga hävdar. Nej,
det är precis tvärtom. Än en gång: vi vill främja verkens
cirkulation och den ömsesidiga bekantskapen inklusive
kulturarv, utbyte, och en ömsesidig berikning. Vi anser att
främjandet av produktionen inte är vår sak, utan staternas
angelägenhet i enlighet med deras egna kulturella och
språkliga målsättningar. Vi vill alltså inte ha en standardi-
serad europeisk filmproduktion. Det gläder mig att kon-
statera att förnyelsen inom europeisk filmkonst sker med
utgångspunkt från det som alltid utgjort grunderna i euro-
peisk film: sökandet efter kvalitet, originalitet, med andra
ord: skapandet. Ty även om det inte finns någon europeisk
standardfilm eller något projekt i den riktningen, så delar
däremot européerna samma filmsyn och filmuppfattning, 

en viss grad av krav, en äkta upptäckarglädje samt ett sin-
ne för det annorlunda; för ”de andras smak” för att använ-
da Agnès Jaouis uttryck. Europeisk film omfattar allt det-
ta. Men det är vi inte ensamma om. Samma uppfattning
delas av Latinamerika, Kanada och Afrika.

För att återgå till CineD@ys, hur kom detta projekt till
stånd?

JMB: Vi har haft projektet i tankarna i två, tre års tid. Att
det över huvud taget kunde komma igång var tack vare vår
kommissionär Viviane Reding som är starkt engagerad i
försvaret och främjandet av europeisk film. När vi presen-
terade idén för henne gav hon genast sitt godkännande och
blev personligt engagerad. En annan chans fick vi då min
direktion ärvt en ny e-learningsenhet med ansvaret för
operationen ”Netd@ys” som under en vecka samlar flera
tusen skolor kring gemensamma projekt via Internet. Vi fö-
reslog att ägna dessa ”Netd@ys” åt utbildning i bild och i
europeisk film. Om man vill bekanta ungdomarna med
problematiken kring fabrikation, innehåll och bildens bety-
delse - finns det någon bättre skola än filmkonsten? Sedan
fick vi Gabrielle Claes omedelbara och engagerade stöd.
Hon leder Cinemateket i Bryssel och kämpar sedan flera år
för att det cinematografiska kulturarvet ska tas till vara
bättre av de europeiska institutionerna. Vi blev också upp-
backade av Claude Eric-Poiroux, vår talangfulle chef för
Europa-Cinema. Pedro Almodóvar gick med på att stå fad-
der åt projektet på begäran av José Maria Otero, vår kolle-
ga som är ansvarig för den spanska cinematografin. 

Utgör CineD@ys en ny etapp i europeisk audiovisuell
politik?

JMB: Det är ett nytt initiativ som läggs på MEDIAs nuva-
rande mekanismer eller till den Europeiska Investerings-
bankens finansieringsoffensiv till förmån för det audiovi-
suella. Initiativet syftar till att understryka betydelsen av
publicitet. De europeiska filmerna måste få tillgång till bio-
dukarna och TV-skärmarna. Det råder dock ett slags fata-
lism eller konformism som gör att utmärkta europeiska fil-
mer inte visas alls eller inte tillräckligt ofta vare sig på bio
eller på TV. Det är inte ett gott tecken att våra länders
stora offentliga TV-kanaler – som Europa har skyddat –
sänder endast ett ytterst begränsat antal europeiska filmer
per år. Det har dock visat sig att när de väl är kända kan
europeiska filmer röna lika stora framgångar som ameri-
kanska filmer. Det finns varje år lika många europeiska
som amerikanska filmer med kapacitet att cirkulera genom
Europa. Detta visar än en gång på publicitetens betydelse.
Det krävs att en god cirkel startas. De europeiska TV-ka-
nalerna som finansierar filmproduktionen har självklart ett
intresse i att engagera sig i detta. Jag konstaterar med gläd-
je att det är precis vad de gjort för dessa CineD@ys. 39
kanaler kommer att delta och visa över 150 europeiska fil-
mer samt ordna debatter om film. Vi tackar dem hjärtligt
för detta.
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Jean-Michel Baer, chefen för adiovisuella sektorn vid GD för Urbildning och Kultur



Fortbildningsstipendier

Den som planerar att delta i någon av de kurser som finns
inom MEDIA Training uppmuntras att söka fortbildnings-
stöd på Svenska Filminstitutet. SFI:s fortbildningsstöd vän-
der sig till yrkesverksamma filmare och är avsett att främja
filmarens konstnärliga och professionella utveckling. Stipen-
dier fördelas vid fyra tillfällen per år. Närmast kommande
deadlines är den 1 december 2002 och den 1 mars 2003.
För information kontakta gärna utbildningskonsulent Elisa-
beth Lysander på Filminstitutet tel 08-665 11 93, e-post: 
elisabeth.lysander@sfi.se      www.sfi.se/fortbildning. 

SFI:s fortbildningsstipendier till deltagare i MEDIA-stödda kurser

Under år 2002 utdelades 28 fortbildningsstipendier av Film-
institutets utbildningskonsulent till filmare som deltog i ME-
DIA-stödda kurser. Sammanlagt fördelades 560 000 kronor.

För producentutbildning - EAVE Audiovisual 2002:
Helena Danielsson (Sonet Film AB), Malmö
Linda Hambäck (Fleamarket Productions), Stockholm
Martin Persson (Apollon Bild & Film), Malmö
Marianne Willtorp, Stockholm

För producentutbildning - Film Business School, Ronda:
Anna Eriksson (Svensk Filmindustri AB), Stockholm,
Leyla Assaf-Tengroth (Cadmos Film),  Saltsjö-Boo
Charlotta Denward (FilmLance International AB), Stockholm
Daniel Hill (Mundo Film AB), Stockholm

För fortbildning filmfinansiering - Strategics Film Finance
Forum, Luxemburg:
Anders Banke (Solid Entertainment AB), Malmö
Natalia Banke (Solid Entertainment aB), Malmö
Lennart Dunér (Omegafilm AB), Stockholm
Johan Fälemark (Illusion Film & Television AB), Göteborg
Peter Kropenin  (Omegafilm AB), Stockholm

För marknadsföring - MD 2001 Marketing Course:
Patricia Castellanos, Stockholm

För marknadsföring - Vertical Strategies, Helsingfors:
Anna Petterson, Stockholm
Daniella Prah, Stockholm

För manusutveckling North by Northwest 2002:
Mårten Skogman, Stockholm (Classics)
Katja Eldin, Stockholm (Kids Stories)
Carl Gustav Nykvist, Degerhamn (Kids Stories)

För manusutveckling SOURCES II:
Anneli Andsersson, Malmö & Marta Cicionesi, Kivik
Michaela Hennig, Göteborg
Peter Holthausen, Lagnö, & Marianne Strand, Stockholm
Lars Öivind Knutsen, Kopparberg, & Anette Winblad, Luleå

För manusutveckling - MFI Script Workshops:
Marianne Essén. Stockholm

För manusutveckling - Eurodoc Script 2002 - 2003
Paul Simma, Uppsala

Europeiska tv-kanaler ägnar allt mer tid åt euro-
peiska produktioner

Tv-kanaler i Europa ägnar i genomsnitt 62 % av sändnings-
tiden åt europeiska program och andelen ökar ständigt,
helt i enlighet med vad som står i direktivet ”Television
utan gränser”. Nyligen publicerades en rapport som visar
hur tillämpningen av delar av detta direktiv fungerat under
1999 och 2000. Syftet med direktivet är att marknadsföra
europeiska produktioner, inte minst verk från oberoende
producenter i andra europeiska länder. Statistiken för EU:s
15 medlemsländer visar att 1999 var 60,7% av utbudet eu-
ropeiska produktioner och 2000 hade det stigit till 62,2%.
Oberoende producenters andel var 37,5 1999 och 40,5
2000 och överstiger betydligt den andel på 10% som fast-
slagits i direktivet. 

Rapporten kommer vid en tidpunkt då antalet kanaler i
Europa ökar dramatiskt, från 550 i början av 1999 till 670
i början av 2000 och 820 i början av 2001, och då räknas
inte regionala kanaler in.
År 2000 nådde, eller översteg, 72,5% av kanalerna direkti-
vets mål för andelen europeiska sändningar vilket är intres-
sant i ett skede då antalet kanaler ökar så snabbt. 
Procentandelen för sändningstid respektive programbudget
som avsatts för verk av oberoende producenter överstegs
minimigränsen på 10% i samtliga medlemsstater, från
Greklands 21% till Frankrikes 59%. 

Europeiska verk (artikel 4 i Direktivet "Television utan gränser")

Genomsnittlig sändningstid för europeiska produktioner i %
Kanaler med de högsta tittarsiffrorna(1)

Medlemsstat 1999 2000
Österrike 56.6 58.8
Belgien 59.29 60.23
Tyskland 60.22 63
Danmark 60.66 61
Grekland 71.46 71.18
Spanien 52.94 58.50
Frankrike 67.42 69
Irland 54.17 55.33
Italien 65.9 65.98
Luxemburg 100(2) 100(3)
Nederländerna 68 67.6
Portugal 48.7 49.5
Finland 66.25 69.5
Sverige 73.83 (4) 74.45 (5)
Storbritannien 64 68.8
EU genomsnitt 60.68 62.18

Källa: Europeiska Kommissionen, november 2002

––––––––––––––––––––––––––
(1) Med vissa undantag inkluderar siffrorna alla kanaler med mer än 3% av tittarna
(under hela dygnen) för vart och ett av de två år undersökningen gäller . 
(2) Tittarandel mellan 19 och 20. 
(3) Se not 2.
(4) TV3 AB (med en tittarandel på 10% 1999 och 11% 2000) och Kanal 5 (tittaran-
del på 5,9% respektive 6,1%) inkluderades inte eftersom uppgifter saknas för 1999
(digitala sändningar inleddes 2000). År 2000 var den genomsnittliga andelen europe-
iska produktioner för SVT1, SVT2, TV3, TV4 och Kanal 5 52%. 
5) Se not 4.
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Svenska MEDIA Plus-resultat 2002
Samtliga resultat för 2002 kommer att redovisas i början av nästa
år. 

Enskilt projekt, animation Castell Media AB, 30 000
Enskilt projekt, fiktion Original Film AB, 40 000
Enskilt projekt, dokumentär ART.site.IN, 15 000 

Charon Film, 20 000
Kino Koszyk, 30 000 
Lats Film AB, 15 000

Slate Funding 1 Omega Film AB, 90 000
Migma Film AB, 90 000 

Biografdistribution,
automatiskt 489 751 euro

Biografdistribution, 
selektivt 834 000 euro

Svensk Filmindustri Ingenmansland, 25 000
Karlsson på taket, 150 000 
Skicka mera godis, 50 000 

Folkets Bio Le Fils, 10 000 
Ikingut, 12 000 
Intervention Divine, 12 000 
Järnvägarna, 9 000 
Mannen utan minne, 28 000 
Time out, 10 000 

NonStop Entertainment Bloody Sunday, 20 000 
Sex & Lucia, 23 000 
Sista kyssen, 15 000 

Novemberfilm Hundstage, 8 000 
Sandrew Metronome All or nothing, 30 000 

Asterix & Obelix: Uppdrag 
Cleopatra, 100 000 

Triangelfilm 8 kvinnor, 35 000 
Dark Blue World, 17 000 
Gosford Park, 55 000 
Halbe Treppe, 20 000 
The Others, 80 000 
Samsara, 20 000 
The Sea, 25 000 

TV-distribution 430 000 euro
Filmlance Internat. An Island in the Sea, 360 000 
Genibild The Boy with No Face, 70 000 

Uppsala Kortfilmfestival 15 000 euro
Fantastisk Film Festival 4 406 euro
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Europanet
För att öka uppmärksamheten kring filmer i ett så tidigt
skede som möjligt, redan på produktionsstadiet, erbjuder
Europanet en möjlighet att nå ut med information via In-
ternet. Genom kontakter med producenter över hela Eu-
ropa vill Europanet på sin webbplats www.cineuropa.org
kunna erbjuda en möjlighet att visa trailers, bakomfilmer
och fakta. På siten kan man idag se bakomfilmer från
bland annat inspelningarna av Peter Greenaways “The
Tulse Luper Suitcase” och Tapio Souminens film “Mosku”
om samer. Om du vill veta mer om Europanets tjänster
vad gäller bakomfilmer, kontakta europanet@mostrainvi-
deo.com. 
Europanet erhåller stöd från MEDIA Plus-programmet.

Rättelse
I förra nyhetsbrevet kunde ni läsa om en EU-rapport om
AV-industrin. Länken till rapporten kom dessvärre inte
med i sin helhet, så vi publicerar den igen:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/pdffiles/re
pvand_en.pdf

EURIMAGES har offentliggjort an-
sökningstiderna för år 2003. Den
första ansökningstiden gär ut den
10 januari och behandlas 24 - 26

mars. Observera att första inspelningsdagen måste ligga ef-
ter den sista dagen för mötet då ansökningen behandlas. 

För vidare ansökningshandlingar och information, se
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/ un-
der rubriken “Submitting an application”.

NYA UTLYSNINGAR
Call 74/2002 - Stöd till festivaler
Stödet syftar till att ytterligare förbättra möjligheterna för
invånare i EU:s medlemsländer att ta del av europeisk film. 

För festivaler som äger rum under perioden 15 april - 30
september är deadline satt till den 16 december 2002.

För festivaler som äger rum under perioden 1 oktober
2003 - 30 april 2003 är deadline den 25 april 2003.

Utveckling
Stöd till utveckling av enskilda projekt och till paket med
flera projekt (Slate Funding) inom kategorierna spelfilm,
dokumentär, animation och multimedia. Ansökningarna
handläggs löpande, men ansökningshandlingarna är giltiga
under en begränsad period. Utlysningen kommer i slutet av
detta år och kommer att gälla till mitten av juni 2003. 

Uppdaterad information kommer att finnas på
www.sfi.se/mediadesk.  

Utveckling 330 000 euro

Distribution 1 753 751 euro

Marknadsföring 19 406 euro



EUROPA CINEMAS 
belönar de bästa europeiska biografsalongerna

Biografnätverket Europa Cinemas omfattar 451 biografer med
1200 dukar i 51 länder och har för uppgift att främja visning
och spridning av europeiska filmer på biografer. Nätverket har
sedan 1992 beviljats stöd från MEDIA-programmet, och dis-
ponerar numera 10 miljoner euro om året för sin verksamhet.

Med anledning av sitt tioårsjubileum med MEDIA-stöd
samlades Europa Cinemas medlemmar i nätverket i Paris
till en internationell konferens. Över 350 verksamma i
branschen (i form av biografägare, producenter, regissörer
och distributörer) från både Europa och området kring
Medelhavet närvarade under tre intensiva dagar. 

Invigningskvällen den 22 november firade vid ett och sam-
ma tillfälle den första upplagan av CineD@ys och Europa
Cinemas jubileum på Bibiliothéque National de France i
Paris i närvaro av kommissionären Viviane Reding, som
även delade ut Europa Cinemas pris för första gången. De
två priserna går dels till den biograf som programlagt flest
europeiska filmer, dels till den biograf som på bästa sätt
arbetat för en ung publik. Priserna gick till biografer Verdi
och Verdi Park i Barcelona, biografägaren Enrique Perez
Font, för bästa programsättning samt till biograferna
Churchill och Le Parc Cinemas, ledda av Jean-Marie Her-
mand, för arbetet med en ung publik. 

Firandet föregicks av en debatt kring censur i de olika
medlemsländerna. En av paneldeltagarna var Triangelfilms
Mattias Nohrborg som berättade om de problem han ofta
har i samband med filmlansering, nu senast när det gäller
Gaspar Noés Irreversible. 

Man kunde konstatera att det ser relativt olika ut, en film
som i ett land tillåts för alla åldrar kan i ett annat vara
förbjuden för alla under 15 år. Kriterierna varierar och
England är särskilt restriktiva och censurerar inte minst
grovt språk. Att hitta en gemensam censur för film, som
kommer att lanseras för dataspel, verkar inte vara aktuellt. 

Dag två delades konferensen in i tre parallella workshops. 
∑– Distribution and Exhibition in Europe: The New Deal
∑– Setting up the digital pilot projects in theatres
∑– How to teach Young Audience about the Moving Image

Den workshop som behandlade klassiska distributionsfrågor
kunde konstatera att ett begränsat antal europeiska filmer
är framgångsrika i de flesta territorier, men att det är svårt
att lansera de mindre filmerna. Frågan om DVD är att be-
trakta som ett hot mot traditionella biobesök besvarades

med ett i princip enhälligt nej. DVD distribution kan istäl-
let vara en möjlighet för publiken att se filmer de annars in-
te skulle få se och undersökningar visar att DVD-kunden
även är en frekvent biobesökare. Att det är svårt att sam-
ordna lanseringar över Europa stod relativt klart, men det
som efterlystes var en större samordning av material och
idéer, som sedan kan användas olika i de enskilda länderna. 

Workshopen nummer två hade frågeställningar runt e- och
d-bio som tema. Inledningsvis berättade Costas Daskala-
kis, ansvarig för pilotprojektstöd på MEDIA progammet,
om kommissionens syn på typ av projekt som de vill stöd-
ja. Harri Ahokas från den finska filmstiftelsen presentera-
de nätverket European Digital Film Forum och deras sam-
arbete med Europa Cinemas medan Olivier Debande från
EIB förklarade EIBs inblandning i investeringar inom den
europeiska AV-industrin.

Kim Ludolf Koch, från den tyska analysbolaget rmc rinke
medien consult, presenterade statistik över kostnader för d-
bio utrustning i relation till möjliga besparingar och eventu-
ella inkomster. Hans slutsats var att d-bio behöver ytterligare
tio år för att bli allmänt utspridd teknologi och att biografä-
garna kommer inte att investera ett enda öre så länge de inte
kan se tydliga ekonomiska vinster med den nya teknologin.
Även ett antal intressanta pilotprojekt för biografvisningar
från olika länder presenterades under workshopen.

Den fråga som behandlades i den tredje workshopen var hur
man ska lära den unga publiken mer om rörliga bilder. Det
fastslogs här att biosalongen är ett viktigt forum för upple-
velser och att handledningar betyder mycket. Helt i linje med
Svenska Filminstitutets Skolbiosatsning med andra ord!

Under den tredje och avslutande dagen visades en rad eu-
ropeiska filmtrailers, den enda svenska var Lilja 4-ever, och
den avslutande debatten handlade om Europa Cinemas
framtid. Inom ramen för MEDIA Plus talade programmets
chef Jacques Delmoly om vilka frågor som kommer att vara
av största vikt nästa år där utvidgningen till nya länder
kommer att vara en central fråga. Valerie Panis från kom-
missionen talade om Europa Cinemas ur ett vidare per-
spektiv, som en del av den europeiska kulturella mång-
faldssfären. I Europa Cinemas ingår även länderna kring
Medelhavet och ett nytt samarbete mellan de nordafrikan-
ska staterna inleddes under ledning av Ahmed Attai. 

Avslutningsvis visades den nya hemsidan som innehåller en
rad matnyttig information om nätverkets medlemmar, de
olika länderna och nyheter. 
www.europa-cinemas.com
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