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info
Europa Cinemas 2005

Europa Cinemas är ett europeiskt biograf-
nätverk med syfte att stödja biografer som 
visar icke-nationell europeisk film och som 
marknadsför europeisk film till en ung pu-
blik. Syftet är också att utveckla kontakten 
mellan de biografer som är med i nätverket 
och underlätta samarbete både på natio-
nell och europeisk nivå. Europa Cinemas 
startades 1992 och finansieras av MEDIA-
programmet och Centre National de la 
Cinématographie (CNC). 

Under några novemberdagar samlades 
biografägare och distributörer från hela 
Europa och Medelhavsregionen i Paris på 
Europa Cinemas årliga konferens. I år kom 
över 450 personer från 40 länder, en stor 
del av dessa från de nya medlemsstaterna. 
Flera aktuella frågor togs upp, man disku-
terade digital teknologi för distribution och 
visning och vilka utmaningar och möjlig-
heter som finns. Ett annat ämne som togs 
upp var hur man ska hantera en marknad 
som är övermättad på filmreleaser på bio-
graf. Dessutom diskuterades olika initiativ 
för spridning av europeisk film till en ung 
publik, med fokus på mångfald och språk.

Introduktionen av digital teknologi på bio-
grafer i flertalet europeiska länder har kom-
mit en bit på väg, omkring hundra av de 
biografägare som deltog i konferensen vi-
sar ibland eller regelbundet filmer i digitalt 
format. De filmer som visas är mest doku-
mentärer, kortfilm och digitalt producerade 
verk. Få europeiska filmer har visats i både 
analoga och digitala versioner, däremot 
görs det oftare med amerikanska titlar. En 
fråga under konferensen var investeringen 
för visning, en stor kostnad för en enskild 
biograf. Biografägarna lovade att föra en 
dialog med distributörerna under följande 
månader för att komma fram till en finan-
sieringsmodell som kan tillåta flera digitala 
visningar. På europeisk nivå planerar Kom-
missionen att vara ett stöd för introduktio-
nen av digital teknologi. Vissa länder har 

redan etablerat en nationell plan för digitala 
biografer; i Storbritannien planerar UK 
Film Council att utrusta 200 kommersiella 
biografer under nästa år.

Det fanns ett stort intresse för den nära 
förestående digitala premiärsättningen på 
franska biografer av Ingmar Bergmans 
”Saraband”. Ett viktigt steg i övergången 
till digitala visningar eftersom det är första 
gången en så betydande europeisk filmska-
pare har låtit biografreleasen av sin film ske 
endast i digitalt format. 

Under 2003 har de biografer som är med 
i Europa Cinemas nätverk fortsatt att visa 
minst 33% europeisk icke-nationell film på 
sin repertoar, för icke-medlemmar är ge-
nomsnittet i Europa 8%. Europa Cinemas 
nätverk består idag av 570 biografer i 320 
städer och i 48 länder.  

Biografägare som vill delta i Europa Ci-
nemas nätverk kan ansöka om medlem-
skap. Nästa ansökningsdatum är senast 
15 februari 2005. 
www.europa-cinemas.org

XDC
På Europa Cinemas konferens var kostna-
den för digitala visningar en viktig punkt. 
Det belgiska företaget XDC, med en filial 
i Sverige, hyr ut kompletta digitala bio-
anläggningar till biografer i hela Europa. 
Hyresperioden är på minst ett år till en 
kostnad på 500-1500 euro per månad be-
roende på storlek på biograf  och filmduk. 
I hyresavtalet med XDC ingår installation, 
service/reparation, utbildning, uppgrade-
ring av mjukvara och teknisk leverans av 
50 långfilmer per år. Vill man visa annat 
innehåll (andra filmer, konserter, sport, 
power point etc.) utgår minuthyra. Titlarna 
som XDC levererar är det beräknade an-
talet digitala världspremiärer under 2005, 
dvs stora internationella titlar. I Sverige 
kommer svenska långfilmer att inkluderas 
i utbudet. XDC har inte någon roll när 

det gäller rättigheter, utan avser att vara 
laboratorium för att ta fram digitala ko-
pior. XDC har redan levererat utrustning i 
flertalet länder i Europa och bland svenska 
biografägare är intresset stort. Nyfikna 
biografägare kan kontakta Peter Wester på 
peter.wester@publiq.se eller 08 463 10 20.

Nya Utlysningar
Training

En ny utlysning har publicerats för ME-
DIA Training, alltså för skolor och andra 
institutioner som vill arrangera fortbildning 
för yrkesverksamma inom den audiovisu-
ella industrin under 2006. 

Ett nytt poängsystem har inkluderats i 
riktlinjerna. Detta har arbetats fram i en 
grupp med representanter från de nuva-
rande traininginstitutionerna. Tanken är 
att den nya urvalsprocessen ska vara mer 
transparent. 

Deadline för att söka är 1 mars. 

Video/DVD
Detta stöd delades ut för första gången i år 
och Sverige placerade sig på en hedrande 
europeisk tredjeplats efter Italien och 
Frankrike med 816 690 euro. 

Även den nya utlysningen bygger på två 
faser, ett genererande av möjliga medel och 
sedan återinvestering. Referensåret denna 
gång är 2003 och den övre gränsen för 
stöd till en enskild distributör har sänkts 
till 150 000 euro. En enskild film kan inte 
generera mer än 50 000 euro. 

Deadline för att skicka in ansökan för att 
generera medel är 25 februari. 

Tv-distribution
I slutet av december publiceras en ny utlys-
ning för stöd till tv-distribution. Mer om 
detta stöd, nyheter, förändringar och dead-
lines kommer att återfinnas på hemsidan 
och i nästa nyhetsbrev. 



Manusutveckling
Pilots 3-9 april i Sitges, Spanien
En workshop för tv-projekt inom fiktion i alla genrer där del-
tagarna är manusförfattare, gärna i team med producent och 
dramaturg. Här får man hjälp att utveckla sitt projekt med 
erfarna handledare. Pilots behandlar ansökningar löpande, 
men man bör skicka in ansökan senast tre veckor före kur-
sens start.
www.pilotsworkshops.com, info@pilotsworkshops.com

Scene Insiders 1-3 februari i Göteborg
Den brittiska organisationen Script Factory anordnar Scene 
Insiders; fyra workshops om året som äger rum två-tre da-
gar under filmfestivalerna i Edinburgh, Warszawa, London 
och Göteborg. Kursen vänder sig till producenter, regissörer, 
manusförfattare, säljagenter, distributörer, lektörer och andra 
som arbetar med manusutveckling. Syftet är att få fram en 
pool av duktiga författare och lektörer som kan assistera vid 
manusarbete och därigenom höja kvaliteten på europeiska 
manus. Undervisningen följer en strukturerad process: i bör-
jan av kursen introduceras verktyg som kan vara till hjälp för 
att se om historien som berättas kommer att hålla som film 
- kommer publiken att engagera sig i själva handlingen? Ut-
vecklingen av manus följs upp med frågor om hur man ger 
råd om vad som bör omarbetas i ett manus och hur får man 
utvecklingsmöten så produktiva som möjligt. Under kursens 
sista moment ges en praktisk guide i hur man skriver säljande 
treatment och hur man pitchar projektet. Deltagarna arbetar 
inte med egna projekt. 

Nästa workshop äger rum under Göteborg Film Festival och 
anmälningsavgiften på 200 euro inkluderar även ackreditering 
till festivalen. Kontakta Script Factory omgående för anmä-
lan. www.scriptfactory.co.uk eller scene@scriptfactory.co.uk

Script&Pitch Workshops 18-24 mars i Turin (träff  1)
En manuskurs som sträcker sig över åtta månader och 
uppdelas i fem faser. Deltagarna träffas vid tre tillfällen och 
vid två tillfällen arbetar man on-line. Under hela kursperioden vid två tillfällen arbetar man on-line. Under hela kursperioden 
har man tillgång till on-line hjälp. Script&Pitch startades med 
målet att utveckla en ”europeisk stil” för manusskrivande, 
för både biograf- och tv-fi lm, en stil olik den amerikanska 
och även annorlunda den från det enskilda europeiska landet. 
Under kursens gång följer deltagarna hela processen från 
manusskrivande - med fokus på struktur, drama, karaktärer 
och genre - till pitchning. Den första workshopen äger rum 
i Turin 18-24 mars. Sista ansökningsdatum: 15 februari. 
www.holdenlab.it, script&pitch@holdenlab.it

Management
Focus on Europe – Kidflix Special 10-13 mars i Malmö 
under BUFF
MEDIA Salles ordnar detta evenemang för tredje året, denna 
gång under BUFF i Malmö den 10-13 mars. Europeiska 
biografägare får en möjlighet att skaffa sig kunskaper om 
europeiska filmer för en ung publik och utbyta erfarenheter 
i hur man organiserar aktiviteter för unga. MEDIA Salles 

arrangerar tävlingen, Euro Kids Award, där biografer med 
specialprogram för barn kan delta. Anmälan till att delta i 
Kidflix Special ska göras senast 4 februari, för att vara med i 
tävlingen ska ansökan vara inne den 28 januari. Mer informa-
tion: www.mediasalles.it

Nya teknologier
Insight out 21-27 februari i Potsdam, Berlin
En kurs i nya digitala produktionsteknologier, arbetsflöden 
och kommunikationsprocesser för europeiska beslutsfattare 
och andra yrkesverksamma inom film, tv och nya medier. 
Målet är att ge den färskaste informationen om digitala verk-
tyg för hela produktionsprocessen. Under sju dagar kommer 
internationella filmexperter att dela med sig av sina erfaren-
heter och kunskaper genom föreläsningar, gruppövningar, 
fallstudier, expertpaneler. Sista ansökningsdatum: 15 januari. 
www.hff-potsdam.de, insightout@hff-potsdam.de

Developing Narrative Games Workshop 25 februari-3 
mars i München 
Här arbetar deltagarna på egen hand men också i grupp för 
att utveckla treatment för ett berättande spel. Kursen inleds 
med undervisning i fundamentala delar av datorspelsdesign 
och fortsätter med att utforska förhållandet mellan inter-
aktivitet och berättande. Sista ansökningsdatum: 4 februari. 
www.sagas.de eller sagas@sagas.de

DigiTrainingPlus: New Technologies for European 
Cinemas 6-10 april i Kuurne, Belgien 
MEDIA Salles håller en tvådagarskurs om europeisk och 
internationell marknad för digitalvisning, teknisk översikt, vis-
ning och distribution, ekonomi för digitalbio, marknadspoten-
tial och åtgärder mot piratkopiering. Sista ansökningsdatum: 
25 februari, www.mediasalles.it, infocinema@mediasalles.it

Göteborg Film Festival, 28 januari-7 februari 
Torsdag den 3 februari kommer Cinemix, festivalens semina-
riearrangör att ägna en heldag åt manus med inbjudna gäster 
och en masterclass. MEDIA Desken är medarrangör för da-
gens första seminarium som äger rum 10.00 och handlar om 
projektet LARGE, ett europeiskt kortfilmsprojekt. 25 unga 
producenter, regissörer och manusförfattare, en från varje 
medlemsland träffades en helg i mars 2004. Utifrån denna 
träff  utvecklades åtta filmer. 

De gemensamma parametrarna är en tågstation, ett telefon-
samtal och ett SMS. Filmerna spelades in under våren och 
sommaren i olika medlemsländer. Alla filmer är omkring 10 
minuter långa. 

Under seminariet visas tre av filmerna och några av de som 
arbetat med projekten berättar om sina erfarenheter. LARGE 
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har organiserats av CICEB (en sammanslutning av nationella 
kulturinstitut) med stöd av europeiska kommissionens Kultur 
2000-program. 

Desken finns i Göteborg under hela festivalen. Skulle det va-
ra så att du planerar att skicka in en ansökan till utvecklings-
stödets första deadline den 8 februari tar vi gärna ett möte 
under festivalen för att gå igenom ansökan. 

Berlin Film Festival, 10-20 februari
MEDIA Desk Sverige är i Berlin 10-15 februari. Under fes-
tivalen finns även representanter från Kommissionen och 
Technical Assistance Office på plats i den tyska Deskens 
stand. Tag gärna tillfället i akt att träffa dem om ni är i Berlin. 
Även många av de olika utbildningsorganisationerna närvarar 
och kan svara på frågor och berätta om sin verksamhet. 

DocPoint – Helsinki Documentary Film Festival, 
12-16 januari 
Den enda filmsfestivalen i Finland som bara ägnar sig åt 
dokumentärfilm. Här visas både nationell och interna-
tionell film. För tredje året arrangeras även DOKKINO 
ett dokumentärfilmsevenemang för barn och ungdomar. 
www.docpoint.info

Nordic Game Potential - rapport
Den nordiska datorspelbranschen samlades i Malmö under 
Nordic Game Potential i arrangemang av Nordiska Minister-
rådet med stöd av Region Skåne, Malmö Stad och flertalet 
andra organisationer. Under två novemberdagar diskuterades 
marknaden för datorspelstillverkarna, de olika nordiska län-
dernas villkor och möjligheter till stöd. Flera bolag presen-
terade sin verksamhet, arbetsmarknaden för spelutvecklare 
togs upp och genom Screen Digest presenterades statistik 
över spelindustrin. Datorspel förknippar många mest med 
våld och krig och hur skadligt det är för barn och ungdom. 
Men verkligheten ser annorlunda ut, pedagogiska spel kan 
användas i skolundervisningen och seriösa spel används re-
dan i utbildningssyfte på arbetsplatser. Rapporten ”Nordiska 
Datorspel” av Erik Robertson som publicerades lagom till 
konferensen presenterades: ”Sveriges datorspelstillverkare 
har stor bredd, lång erfarenhet och många har mycket djup 
teknisk kompetens och mycket gott anseende internationellt. 
I Sverige är 85 företag och ungefär 600 personer sysselsatta 
med datorspel, i hela Norden är siffrorna 200 företag och 
ca 1000 personer med en omsättning på 80 milj. euro enligt 
senaste bokslutet. Datorspel omsätter nu lika mycket som 
musik och videofilm i butikerna, och vi lägger mer pengar 
på datorspel än på biobesök.” Rapporten kan laddas ner på 
www.spelplan.se

I februari öppnar en ny webbplats www.supermarit.se. 
SuperMarit är ett projekt som syftar till att få fl er kvinnor 
i branschen att bli aktiva spelskapare. Här kan man få 
information om seminarier och workshops för studenter, 
branschkvinnor och forskare. Alla som är intresserade av att 
vara med är välkomna att kontakta organisatörerna vars namn 
och adress hittas på webbplatsen. 

Mer svensk film på webben
Som vi tidigare har berättat marknadsför Europanet i sam-

arbete med EFP europeiska filmer under produktion på 
sajten www.makingofeuropa.net. Här finns det möjlighet för 
svenska producenter att gratis marknadsföra sin film på ett 
tidigt stadium. 

Ett av de senaste tillskotten på sajten är den svenska filmen 
”Storm” och man kan se intervjuer med regissörerna Måns 
Mårlind och Björn Stein, fotograf  Linus Sandgren, produ-
cent Karl-Fredrik Ulfung och skådespelarna Eva Röse och 
Erik Ericson.

European Neigbourhood Policy 
Moldavien, Ukraina, Marocko, Tunisien, Jordanien, Israel och 
den Palestinska myndigheten är de första av EU:s grannar 
som antar en verksamhetsplan som konkretiserar den euro-
peiska unionens nya erbjudande som lyder under European 
Neighbourhood Policy (ENP). Den första planen skrevs 
under den 9 december och är produkten av förhandlingar 
med varje land, formad för att reflektera det egna landets 
intressen. 

Varje land har en agenda som säger hur de ska arbeta med 
EU under de närmaste 3-5 åren. Verksamhetsplanen kommer 
att bidra till att stärka demokratin, bra ledning, laglydnad och 
mänskliga rättigheter såväl som att hjälpa till med ekonomisk 
modernisering. För dessa länder ges en möjlighet att delta i 
flera av EU-programmen, bland andra utbildning, forskning, 
miljö och den audiovisuella industrin. Så, i framtiden kanske 
några av dessa länder knackar på hos MEDIA-programmet! 

Resultat
Som vi tidigare berättat är Sverige på väg mot ett nytt rekord-
år vad gäller beviljade ansökningar. Fjolårets sluresultat på 
dryga 3,4 miljoner euro är redan nu drygt 4,3 miljoner och då 
väntar besked från ytterligare en deadline för selektivt stöd, 
en för tv-distribution och stödet till biografer som kommer 
via Europa Cinemas. 

Fulltsändig redovisning kommer under våren och man hittar 
alltid de svenska resultaten på www.mediadesk.se. 

MEDIA Desk Sverige passar än en gång på att säga grattis 
till alla som beviljats stöd och hoppas att trenden håller i sig 
under 2005, vi finns som alltid till hands vid frågor och fun-
deringar! 

Utlysningar för stöd 2005

Stöd  Utlysning Deadline
Utveckling 66/2004   8/2, 31/5 
MEDIA New Talent  15/2

Tv-distr.  prel dec.  
 
Festivaler 71/2004  4/4 för festivaler mellan  
    1/11 05 - 30/4 06.

Utbildning 86/2004  1/3

Video/DVD 88/2004  25/2



Eurimages
Eurimages har fi rat sin tusende samproduktion. 
Stödet gick till den animerade 
barnfi lmen ”Nocturna” som är en 
samproduktion mellan Spanien, 
Frankrike och Storbritannien. ”Jag 
är extra glad över att den tusende 
samproduktionen som fått stöd är en 
animerad fi lm”, säger Eurimages president Jacques Toubon. 
”Eurimages får allt oftare förfrågningar för stöd till animerad 
fi lm vars potential och talang Europa nu (åter)upptäcker.” 
”Ettusen fi lmer under 15 år är inte dåligt”, menar Toubon 
vidare, ”utan Eurimages skulle många fi lmer inte fi nnas, även vidare, ”utan Eurimages skulle många fi lmer inte fi nnas, även 
om vi alltid tycker att det är tråkigt att inte ha den ekonomiska 
möjligheten att kunna ge stöd till ännu fl er fi lmer.”    

Sista ansökningsdatum  Behandlingsdatum
10 januari   27 februari - 2 mars
14 mars   24 - 27 april
4 maj    26 - 29 juni
22 augusti   9 - 12 oktober
17 oktober   4 - 8 december

Observera att första inspelningsdag måste ligga efter den sis-
ta dagen för mötet då ansökan behandlas. Ansökningshand-
lingar och information om växelkurser och annat finns
på  www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/ 

Vilka får MEDIA-stöd?
Under denna rubrik kommer vi att beskriva en del av de 
organisationer som erhåller stöd från programmet för att ge 
den svenska branschen en bättre inblick. 

Först ut är European Film Promotion (EFP), den största 
organisationen som erhåller MEDIA:s marknadsföringsstöd. 
EFP samarbetar med organisationer, festivaler och markna-
der i 23 europeiska länder för att marknadsföra europeisk 
film och unga filmtalanger, både inom och utanför Europa. 
På många av de viktigaste filmfestivalerna är EFP represente-
rat: Berlin, Locarno, Venedig, San Sebastian, Hamburg, Bue-
nos Aires, Cannes, Karlovy Vary, Toronto, Pusan i Sydkorea 
och American Film Market i Los Angeles. Några av EFP:s 
övriga initiativ är utnämning av unga skådespelartalanger till 
Shooting Star i Berlin och producenttalanger till Producers 
on the move i Cannes.   

Fortbildningsstöd 2005
Under 2005 kommer samma deadlines för fortbildningsstöd 
att gälla som tidigare år, 1 mars, 1 juni, 1 september och 1 
december. Endast undantagsvis behandlas ansökningar mel-
lan 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 fortbildningskonsulenten i god tid. 
Vårt tips är att skicka in en ansökan i princip samtidigt som 
du skickar in ansökan till utbildningen. Mer information på 
www.sfi.se/fortbildning

Fortbildningsstöd med MEDIA-anknytning 2004:
Manusutveckling - North by Northwest 2004 
Mohammad Ghamari, Göteborg (Kids Stories)
Susanne Marko, Stockholm (Kids Stories)
Susan Taslimi, Stockholm (Kids Stories)
Maria Bolme, (Kids Stories)
Manusutveckling - Sources2
Adel Kjellström, Stockholm (Riga)
Linda Sternö, Göteborg (Riga)
Thérèse Ahlbeck, Göteborg (Kristianstad)
Magnus Erlandsson, Malmö (Kristianstad)
Boel Larsson, Malmö (Kristianstad)
Martin Larsson, Malmö (Kristianstad)
Peter Lund, Karlskoga (Kristianstad)
Marcus Olsson, Göteborg (Kristianstad)
Lars Pettersson, Storå (Kristianstad)
Mikael Svensson, Malmö (Kristianstad)
Manusutveckling - PILOTS
Jimmy Lindgren, Gävle
EAVE Audiovisual 2004
Per Janérus, Stockholm
Henrik Engström, Stockholm (manusförfattare) 
Anna Knochenhauer, Stockholm
Anna Pettersson, Stockholm
Anna Wallmark, Stockholm
Birgitte Strömberg Rye, Tollered
Judith Toth, Stockholm
Strategics Film Marketing Workshop
Helen Ahlsson, Stockholm
Eurodoc Production
Oscar Hedin, Stockholm
Cartoon Feature
Lars G. Lindström, Stockholm
Resestipendier:
Berlinale Talent Campus
Olivier Guérpillon, Stockholm
Ola Kroon, Göteborg
European Pitch Point
Michaela Hennig, Göteborg
Alexandra Keining, Malmö
North by Northwest Pitching, Berlin
Stefan Karlsson, Stockholm
Malin Myrén, Malmö
Film Business School
Pontus Sjöman, Stockholm
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