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info
Aktuella utlysningar

TV-distribution 
(Utlysning 85/2002)
Sista ansökningsdatum är 3 november 
2003.
 
Selektiv biografdistribution 
(Utlysning 88/2002)
Sista ansökningsdatum är 1 december, 
2003.

Marknadsföring 
(Utlysning 65/2003)
Sista ansökningsdatum är 31 oktober för 
projekt som äger rum under perioden 
1 april 2004 - 31 december 2004

Ta gärna kontakt med Desken om du vill 
veta mer om något av stöden eller om du 
vill ha hjälp med din ansökan. 

Andra nyheter om 
programmets stöd

Under 2003 ska totalt 15 miljoner euro 
delas ut i utvecklingsstöd från MEDIA-
programmet. Ungefär 790 ansökningar har 
kommit in, varav många behandlas just nu. 
11 miljoner euro återstår att fördela. 

I slutet av oktober kommer ett stöd för 
festivaler att annonseras ut, med en första 
deadline i december. 

Ca 25 ansökningar om stöd till pilotprojekt 
har inkommit. Resultaten kommer att bli 
klara i början av december.   

Venedig 2003

I månadsskiftet augusti/september var det 
dags för den 60:e upplagan av Venedigs 
filmfestival och aldrig tidigare har festi-
valen fått in så många anmälningar från 
producenter som önskade visa sina filmer 
vid festivalen. De urvalsansvariga fick välja 

bland närmare 1600 verk för att sätta sam-
man årets program som bestod av totalt 
cirka 170 filmer. 

Vid sidan av de 20 långfilmerna i tävling-
sektionen, lockade många sevärda filmer 
den trogna Venedig publiken, som trängdes 
i timmar framför biograferna i väntan på 
att i bästa fall få komma in.

Venedig fortsätter med sin tradition för-
ankrad i mångfald och verklighet. I tider 
när just den kulturella mångfalden diskute-
ras och medan Italien är EU:s ordförande-
land, hade man valt Venedig-festivalen till 
mötesplats för både ett informellt minister-
möte och flera konferenser och seminarier 
kring temat europeisk audiovisuell kultur 
och politik.

Under några dagar debatterades frågor om 
hur vi i Europa kan förbättra distribution 
och spridning av icke-nationella europeiska 
filmer på bio och i tv, om d- och e-bio, om 
förstärkning av kampen mot piratkopiering 
med mera. Möj-
liga nya stödfor
mer inom ME-
DIA-program-
met togs upp, 
som idén 
om ett stöd till 
tv-distribution 
för visning av 
icke-nationella 
filmer som de 
europeiska tv-kanaler skulle kunna söka. 
Flera presskonferenser och informations-
möten ägde rum; den italienske kulturmi-
nistern Giuliano Urbani och kommissionä-
ren Viviane Reding underströk den italien-
ska respektive den europeiska beslutsamhet 
som råder om att arbetet med åtgärder som 
förbättrar och befrämjar ökad cirkulation 
av europeiska verk kommer att fortsätta.

Initiativ som MAIN – Multimedia Audiovi-
sual Industry Network – en on-line utbild-

ning om upphovsrätt, juridiska aspekter 
och avtalskonstruktioner, portalen Cineu-
ropa (båda med stöd från MEDIA), samt 
ett nytt pris « Arcobaleno Latino » till bästa 
film från latinska länder, presenterades un-
der festivalen.

Parallellt med festivalen pågick «Venice 
screenings », en marknad som i år fortfa-
rande var ganska blygsam till formatet men 
som har som ambition att växa sig stor 
och viktig. Så blir det om planerna om ett 
samarbete mellan Mostra, Milanobaserade 
marknad MIFED och Cinecittá Holding, 
filmstudiokomplexet nära Rom, förverk-
ligas. Ambitionen är att skapa en modell 
liknande den som existerar till exempel 
mellan Cannes-festivalen och dess parallela 
marknad, något som logistiskt sett inte är 
lika självklart i Venedig eftersom Mostra 
och MIFED befinner sig på relativt långt 
geografiskt avstånd från varandra.

Festivaldirektören De Hadeln har uppgett 
att Mostras framtid är avhängig av att ha en 
stark marknad sida vid sida med festivalen 
och att det redan finns plats för att kunna 
inrymma en stor marknad, nämligen den 
gamla och närbelägna Nicelli flygplatsen. 
Men för ögonblicket saknas de närmare 
10 miljoner euro som behövs för att få en 
ordentlig festivalmarknad på fötter.

Hur den finansieringen ska kunna säkras är 
en gåta, när inte ens årets jubileumsfestival 
fick höjd budget, utan snarare sänkt och 
ligger med sina 5,5 miljoner euro lägre än 
någon annan av de konkurerande stora fes-
tivalerna. Men en sak är klar – festivalen i 
Venedig är inte ensam om att lida av mins-
kade anslag i EU:s ordförandeland Italien, 
där det blåser kalla Berlusconi-vindar över 
hela det italienska kulturlivet. 

Venedig, september 2003
Antonia D. Carnerud



Manusutveckling

North by Northwest
Med start under våren ges fram till hösten tre veckolånga 
workshops med uppföljning för manusförfattare och dra-
maturger. Kurserna har tre olika inriktningar av välja mel-
lan, Classic - spelfilm och drama, Kids Stories – barn och 
ungdomsprogram och Seven Samurai – ett särskilt initiativ 
för författare, dramaturger, manusredaktörer och lärare vid 
filmskolor.
Sista ansökningsdatum: 21 november
www.n.nw@dfi.dkwww.n.nw@dfi.dk

SOURCES 2
En intensiv manusutvecklingsworkshop som vänder sig till 
professionella manusförfattare. Kursen äger rum i Riga i Lett-
land 26 mars-3 april. Deltagare kan även vara team med för-
fattare, producent och regissör. Kursens syfte är att utveckla 
ett pågående projekt samt att ge övning i den hantverksmäs-
siga biten av manusutveckling. Med hjälp av internationellt 
välkända manusrådgivare ges övning i analys och disposition. 
Sista ansökningsdatum: 1 december
www.sources2.de, info@sources2.de

Management

EAVE
En utbildning för yrkesverksamma producenter från film 
och TV (fiktion, dokumentär eller nya media). Kursen pågår 
under nästan ett år och omfattar tre workshops med uppfölj-
ning och arbete däremellan. Det går bra att delta med eller 
utan projekt. Svensk kontaktperson för utbildningen är Peter 
Kropénin, Omegafilm. 
Ansökan för 2004 ska skickas in senast den 1 november Ansökan för 2004 ska skickas in senast den 1 november 
www.eave.orgwww.eave.org, eave@skynet.be

Essential Legal Framework 
Erich Pommer Institute
The Legal Framework of  a European Co-production 
6-8 november på Mallorca
För jurister och ekonomer från media- och finansvärlden 
samt yrkesverksamma producenter och distributörer. Kursen 
tar upp distributionsfinansiering och juridiska aspekter. Här 
går man igenom kontrakt för försäljning, tv-licenser, sampro-
duktionsbolag, filmrättigheter och bolagssupport. 
Sista ansökningsdatum: 17 oktober 
www.epi-medieninstitut.dewww.epi-medieninstitut.de, mail@epi-medieninstitut.de

AKMI Media ManagementAKMI Media Management
Ger två fristående 4-dagarskurser under 2004: Intense Mana-
gement Training 29 jan – 1 feb i Athen och Intensive Week-
end Workshop 4 – 7 mars i Thessaloniki. Europeiska experter 
guider deltagarna i de senaste trenderna och tekniken inom 
affärsanalys, planering och utförande. Huvudsakligen studerar 
man management, strategisk planering, förhandlingar, mark-
nadsstrategier, bättre förståelse för konkurrens och försälj-
ning av paket av filmer. ning av paket av filmer. 

Sista ansökningsdatum för båda kurserna: 15 november 
www.akmi-kek.gr/akmimedia, akmimedia@akmi-kek.gr

Strategics
Film Marketing Workshop
4 – 7 december i Mondorf-Les-Bains, Luxembourg, 
En kurs för producenter, distributörer, sales agents och mark-
nadsförare. Här går man igenom en films marknadsföring 
i olika stadier: manus och pitching, festivalmedverkan och 
försäljning. Efter kursen får man tillgång till en helpline via 
internet. 
Sista ansökningsdatum: 24 oktober 
www.strategics.lu, strategics@filmnet.lu

Film Business School
Denna intensiva workshop syftar till att utarbeta en finan-
sieringsplan till ett pågående projekt. 26 – 29 november i 
Ronda, Spanien. Ett nyckelelement i kursen är att yrkesverk-
samma från bland annat London, Paris och USA delar med 
sig av sina kunskaper. Finansiering, juridiska strukturer, sam-
produktion och pitching kommer att behandlas. 
Sista ansökningsdatum: 27 oktober 
www.mediaschool.org, fbs@mediaschool.org

Television Business School
TVBS Animation
En fyradagarskurs om finansieringsmöjligheter inom euro-
peisk animation, 19-22 november i Lübeck, Tyskland. Unga 
oberoende producenter får genom kursen kunskaper om 
de ofta komplexa vägarna till finansiering av projekt. Under 
guidning av strategiskt viktiga personer får deltagarna öv-
ning i pitchning, hur man lägger upp en finansiell plan samt 
kunskaper om distributions- och försäljningsprocessen. Sista 
ansökningsdatum: 17 oktober 
www.mediaschool.org, tvbs@mediaschool.org  tvbs@mediaschool.org  tvbs@mediaschool.org

Cartoon Masters
International Forum for Animation Technologies. 13-15 no-
vember i Angoulême, Frankrike. Ett tredagars seminarium för 
animatörer. 
Sista ansökningsdatum: 30 oktober 
www.cartoon-media.be, masters@cartoon.skynet.be

Nya teknologier

EMMDIS Ina-Tram
European Master in the Management of  Digital Interactive 
Services. 12 januari – 30 mars 2004. En Masterclass för både 
studenter med en tidigare universitets-, filmskole- eller multi-
mediautbildning och för redan yrkesverksamma. Utbildningen 
pågår under sex månader och består av en 10 veckor lång 
kurs/workshop, en två månaders praktik och en slutredovis-
ning. Eleverna ska lära sig att utveckla innehåll och olika 
typer av tjänster för Internet, mobiltelefoni och digital-tv. 
Kursen hålls i Bry-sur-Marne i Frankrike. 
Sista ansökningsdatum: 21 november 
www.ina-tram.com, chenry@ina.fr
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European Animation Masterclass
Fernseh Akademie Mitteldeutschland (FAM)
En intensivkurs som behandlar alla delar av traditionell ani-
mation. Kursen innehåller dels en fyra månader lång Master-
class, dels en praktik i en europeisk studio. Nyutexaminerade 
animatörer och unga professionella i behov av kontakter och 
erfarenhet uppmanas att söka. Kursen ges i Halle i Tyskland  
2 februari – 2 juli, 2004 och är utan kostnad. Praktiken äger 
rum mellan 6 juli – 28 augusti, 2004. 
Sista ansökningsdatum: 30 november 
www.fam-halle.de.vu, halle@f-a-m.tv

Uppsala Internationella Kortfilmfestival
20 – 26 oktober 2003
Under sju dagar ställs kortfilmen i centrum vid filmvisningar, 
diskussioner och möten mellan festivalbesökare. Mer än 200 
kortfilmer från hela världen kommer att visas under festival-
veckan.

Årets festival innehåller en rad specialprogram och retro-
spektiv: sydkoreansk kortfilm - ett återseende med dokumen-
tärfilmsmagasinet Ikon - animationer av Bill Plympton och 
Pjotr Sapegin - prisbelönta regissören Susanna Edwards kort-
filmer i urval. Årets Internationella tävlingssektion erbjuder 
ett filmiskt tvärsnitt från Oslo till Singapore, från dokumen-
tär till satir, från en till 60 minuter. Dessutom: Kortfilmfes-
tivalen UNG - nordisk konst- och dokumentärfilm - gay & 
lesbian-special - filmskolefilmer - uppländsk film. 

MEDIA Desk finns på plats lördagen den 25 oktober.  

Stockholms filmfestival
13 – 23 november 
Under årets upplaga av Stockholms filmfestival riktas speci-
ell uppmärksamhet mot thailänsk film, som tillägnas en hel 
sektion. Skådespelerskan Katherine Hepburn kommer också 
att stå i fokus. Som vanligt kommer många regissörer och 
skådespelare att finnas på plats och få chansen att möta sin 
publik under Face2Face-seminarierna. Dessa kommer att äga 
rum på Hotel Lydmar kl 16.00 och 18.00 varje dag under 
festivalen.

MEDIA Desk kommer att ha en informationsträff  och mot-
tagning på Hotel Lydmar den 17 november kl. 18.30. Vi 
kommer även att finnas på plats i Sales Office på Hotel Lyd-
mar den 17 och 19 oktober klockan 13.00-18.00. 

Nordische Filmtage i Lübeck, 30 okt – 2 november.
För 45: e gången firas nordisk film i Lübeck. I år har produ-
centerna Jörn Donner, Katinka Faragó, Per Holst och John 

M. Jacobsen bjudits in för att presentera sina verk i retro-
spektiv. Förutom att visa de senaste filmerna från Skandina-
vien och de baltiska staterna kommer festivalen, tack vare ett 
samarbete med Cottbus FilmFestival, att visa en hel del öst-
europeisk film. En speciell hyllning till den tyske skådespela-
ren Stephan Schwartz kommer också att prägla festivalen. 

Den tyska MEDIA-desken organiserar tillsammans med 
festivalen ett möte om samproduktion. Producenter som 
närvarar vid festivalen, och som är intresserade av att hitta 
samarbetspartners i andra länder uppmanas att deltaga i mö-
tet. För mer information, kontakta MEDIA Desk Sverige: 
mediadesk@sfi.se

P.E.V.E- European Video Perspective
Årets stora tilldragelse för professionella inom video- och 
dvd-industrin äger rum den 4-5 december i Marseille, Frank-
rike. Seminarier och föreläsningar kommer att behandla 
utvecklingen av Video on Demand, betydelsen av animation 
inom video- och dvd-marknaden, den europeiska markna-
dens status och framtidsutsikter. Denna konferens utlovar 
förstklassiga talare och möjligheten att träffa andra profes-
sionella. 
Sista ansökningsdag för registrering: 17 oktober 
Mer information och kontaktuppgifter finns på: 
www.peve.net eller peve@carpelunam.com   

European Programme Market (EPM) i Deau-
ville 28-30 januari 2004

För första gången anordnas denna marknad där köpare från 
hela världen samlas under tre dagar för inköp av enbart euro-
peiska produktioner. 

I samband med marknaden ordnas debatter och workshops, 
en katalog och officiell guide kommer att produceras och 
på plats finns tillgång till bibliotek, databas och finan-
siell service. För ackreditering och registrering kontakta: 
info@ep.market.com eller www.ep-market.com

European Film Awards 

Den svenska filmen Hanna med H (A Different Way), i regi 
av Christina Olofson, är en av de 43 filmer som blivit utvalda 
att tävla i European Film Awards. Filmen har nu chans att bli 
nominerad till ett eller flera priser. Nomineringsprocessen ska 
vara klar i början av november. 

Prisceremonin hålls den 6 december i Berlin. Andra nordiska 
tävlande bidrag är bl a Lars von Triers Dogville, Lone Scher-
figs Wilbur Wants to Kill Himself  och Bent Hamers Psalmer 
från köket.
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Eurimages

Närmaste ansökningsdatum för Eurimages är 17 oktober 
med behandlingsdatum 1 – 3 december. Observera att 
första inspelningsdag måste ligga efter den sista dagen för 
mötet då ansökan behandlas. 
För ytterligare information 
och ansökningshandlingar se 
www.coe.int/T/E/Cultural_
Co-operation/Eurimages/

Eurimages i Vendig 

Under den 60:e upplagan av Mostra Internationale i Venedig 
bjöd Eurimages in till ett informationsmöte i anslutning till 
de samproduktionsträffar för producenter där dessa fick möj-
lighet att presentera sina projekt för olika experter och kolle-
ger i syfte att hitta framtida samproduktionspartners.

Under informationsmötet presenterade Jacques Toubon, 
stödfondens direktör, Eurimages nuvarande struktur och 
finansieringsmodell. Han talade även om framtiden, eller det 
han tror kommer att bli framtiden för programmet.

Eurimages har kritiserats länge och Toubon trodde att med 
det nya systemet där den ansvariga kommittén fungerar min-
dre geopolitiskt och mer sammansvetsat redan visat på en 
mycket bättre kontakt mellan ansvariga producenter. Vidare 
har man introducerat en ny rutin gällande bedömning av 
projekt där man vid varje möte väljer en arbetsgrup på sex 
personer som förbereder alla ansökningar och sammanställer 
en lista med rekomendationer till anslag.

Därefter berörde Jacques Toubon fyra punkter: 
• Finansiering av Eurimages: de ca 20 miljoner euro som är 
fondens budget kommer idag från medlemsavgifter som län-
derna betalar in och nu tittar man närmare på möjligheten att 
introducera ett nytt system där de stora länderna ska betala 
betydligt mer än de mindre. Ett annat sätt att höja fondens 
medel är att genom ett ändrat kontraktssystem få fler pro-
duktionsbolag att betala tillbaka Eurimages lån (i dag betalas 
enbart 5% av de beviljade lånen tillbaka).
• Bedömningskriterierna diskuteras. Det finns olika förslag 
på en förändrad bedömningsmetod, bland annat att införa 
ett poängsystem som skulle förenkla och förtydliga utvärde-
ringen av projekten.
• Eurimages söker i samarbete med Utvecklingsbanken 
(EDB), framförallt i de nya medlemsländerna, pilotprojekt 
som introducerar elektronisk biograftextning av filmer.
Hela projektet kommer möjligtvis att utvecklas i samarbete 
med MEDIA-programmet.

• Slutligen togs frågan om Eurimages framtid upp, och det 
särskilt med tanke på att de flesta länder som idag är med-
lemmar i Europarådet inom kort också kommer att bli det i 
den Europeiska Unionen.

Jacques Toubon siade att det är mycket möjligt att det audio-
visuella Europa efter år 2006 kommer att ha en gemensam 
finansieringsstruktur där Eurimages – stöd till produktion, 
slås samman med MEDIA – stöd till utveckling, distribution 
och marknadsföring.

Diskussionen som följde var ganska kort, men desto mer 
animerad. De närvarande producenterna tog upp bland annat 
den, för en producent med en aktuell ansökan inne, viktiga 
fråga om varför inspelningen inte får påbörjas innan beslutet 
om stöd är taget. Sista ordet i den diskutionen är helt klart 
inte sagt ännu.

På plats i Venedig, 
Antonia D. Carnerud

Fortbildningsstipendier att söka

Sedan några år tillbaka existerar ett fortbildningsstöd på SFI. 
Stödet riktar sig till yrkesverksamma etablerade filmare, och 
största delen fördelas i form av fortbildningsstipendier ge-
nom SFI:s utbildningskonsulent Elisabeth Lysander.

Sista deadline för ansökningar under 2003 är 1 decem-
ber. Endast undantagsvis behandlas ansökningar mellan 
deadlines. Den som planerar att söka sig till någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna under rubriken Kurser 
& seminarier kan ofta erhålla SFI:s fortbildningsstipendium. 
Ta gärna kontakt med utbildningskonsulenten i god tid om 
detta via telefon eller e-post! Information på www.sfi.se/
fortbildning

Cinedays Europe 2003

Den 10-24 oktober firas det europeiska filmarvet och europe-
isk film visas speciellt på Hagabion i Göteborg och Kvarters-
bion i Stockholm, dessa 
biografer är partners i 
Cinedays. Även Zita i 
Stockholm och franska 
Cinéclub anordnar vis-
ningar i samband med 
arrangemanget. 

Läs mer på www.cineuropa.org.
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