
Nyhetsbrev från 
MEDIA Desk Sverige
Nr 28 • mars  2005

info

Nyheter och utlysningar

NYTT GENERALDIREKTORAT
Den 1 januari 2005 bytte MEDIA-program-
met och den audiovisuella policyn general-
direktorat i Bryssel och tillhör numera DG 
Information Society and Media. Kommissi-
onären är dock densamma, Viviane Reding, 
som är tillsatt för de kommande fem åren 
och Gregory Paulger ansvarar för området 
Audiovisual, Media, Internet. 

Några konkreta förändringar när det gäller 
det praktiska arbetet för dem som erhållit 
stöd är inte aktuella i dagsläget, annat än 
att det har skett och kommer att ske en del 
adressändringar, både till kommissionen 
och handläggarna D&S MEDIA services. 

STÖD TILL TV-DISTRIBUTION
Tv distribution, utlysning 87/2004
En ny utlysning för stöd till tv-distribution 
har kommit för 2005. Deadlines i år är 4 
maj och 9 september.

Med undantag för några mindre föränd-
ringar är sig stödet rätt likt och går ut på 
att ett produktionsbolag kan få stöd för upp 
till 20% av produktionsbudgeten under för-
utsättning att man samlat tillräckligt med 
poäng enligt en skala som bland annat byg-
ger på antalet pre-sales till tv-kanaler. 

Nytt för i år är att det inte längre går att 
få tillgodoräkna sig nätverkskanaler (som 
till exempel Discovery eller Fox Kids) som 
enskilda kanaler i alla territorier. Det finns 
i stället en egen skala för denna typ av in-
försäljningar. 

En annan viktig nyhet gäller dokumentär-
film. Stödet är avsett för tv-produktioner, 
men det har tidigare varit möjligt att ha en 
nationell biografpremiär före tv-visningen 
för dokumentärer. Nu kommer denna möj-
lighet att utvidgas och det blir tillåtet att 
visa dokumentär på bio även i andra län-
der. Dock är det givetvis viktigt att produk-
tionen inte primärt är tänkt för biografdist-
ribution. För fiktion gäller fortfarande att 
tv-sändningen ska ske innan en eventuell 
nationell biografpremiär. 

Man har även öppnat upp för att eventuellt 
kunna söka stöd för upplägget att göra en 
serie filmer med några biograffilmer och 
flertalet tv-filmer. Viktigt då är att klart och 
tydligt ange vilka produktioner som enbart 
är tänkta för tv då det är dessa man kan 
söka stöd för. Däremot är det inte möjligt 
att söka för enskilda delar eller uppföljare, 
så det gäller att ha ett projekt som följer 
alla olika regler.  

NYA DISTRIBUTIONSUTLYSNINGAR
Några förändringar har skett i utlysningar-
na för både selektivt och automatiskt stöd 
till biografdistribution. Definitionen på vad 
som är en europeisk film har gjorts tydliga-
re: En godkänd film måste vara producerad 
till största del av en eller flera producenter 
som är verksamma i något av program-
mets medlemsländer. För att räknas som 
producent måste produktionsbolaget listas 
som detta i eftertexterna. Andra faktorer 
som också kan tas med i bedömningen av 
vem som räknas som producent är kreativ 
kontroll, ägande av visningsrätt och del av 
vinsten. 

Digital distribution är inte bara godkänd, 
utan något som man gärna ser och i det 
selektiva stödet så är stöd till kostnader för-
bundna med digital teknik ett bidrag.

Man kommer inte längre att kunna söka 
selektivt stöd för filmer med en högre pro-
duktionsbudget än 25 miljoner euro. De är 
dock fortfarande godkända inom ramen 
för det automatiska stödet. Rapporten för 
antalet sålda biljetter som ska generera 
fonden inom det automatiska stödet kan 
skickas från 1 mars 2005 med deadline 30 
april 2005. Det selektiva stödet har dead-
line 15 mars, 8 juli och 1 december.

Riktlinjer och ansökningshandlingar finns 
på hemsidan. 

Kalendarium 2005 
Mars

 BUFF i Malmö, 8 - 13
Cartoon Movie, 10 - 12

april
MIPDOC, 9 - 10

 Stockholms filmfestival Junior, 10 - 17
MIPTV/MILIA, 11 - 15

Drömfabriken, 28 - 30

Maj
 Cannes  Film Festival, 11 - 22:

Producers on the move, MEDIA-priset

Juni
Sunny Side of the Doc, 29 juni - 2 juli,

Augusti
GC Games Convention, Leipzig 17 - 21

Den norske filmfestivalen, Haugesund, 
20 - 27

September
Toronto Film Festival, 8-17

Cartoon Forum, Kolding, 21-24
Nordisk Forum och 

Nordisk Panorama, Bergen, 23 - 27

Oktober
MIPCOM Junior, Cannes, 15-16

MIPCOM, 17-21
Uppsala Internationella 

Kortfilmfestival, 24-30



Kurser och seminarier

STEP BY STEP
Steg 1: 14-21 maj i Schweiz och 9-16 juli 
i Österrike.
Manusworkshop som är indelad i två 
steg, med vardera två träffar. Steg ett 
är öppet för alla manusförfattare, oav-
sett om de har producent eller inte. 
Här utvecklas idéer till ett manus. Steg 
två är enbart öppet för sex av projek-
ten från steg ett. Nu måste det finnas 
en producent knuten till projektet och 
detta skall godkännas av en panel med 
hänsyn till marknadspotential. Steg ett 
kostar 1200 euro och steg två kostar 1500 
euro. Deltagare utan projekt betalar 
1000 euro per steg. Sista ansökningsda-
tum är 24 mars 2005 för steg 1. För steg 
två måste fullständigt manus eller väl 
utarbetat treatment kunna presenteras. 
Dessa måste komma in senast 31 augusti. 
www.stepbystep-programme.org

MFI SCRIPT WORKSHOPS  
Grekland, första träffen i juni
Workshop vid fyra tillfällen, två träffar i 
Grekland och två omgångar on-line för 
att utveckla ett projekt från utkast till 
färdigt manus. Tyngdpunkten ligger på 
den dramatiska utvecklingen av hand-
ling, karaktärer och tema. För manus-
författare eller skrivande regissörer med 
fiktionsprojekt. Dessutom kan producen-
ter, redaktörer och dramaturger delta 
som observatörer. Sista ansökningsda-
tum: 25 mars. www.mfi.gr

KATAPULT 
European Script Centre i Budapest 25-30 
maj och 15-20 september och en on-
linekurs i december
Kursen består av tre workshops för 
europeiska manusförfattare och 
filmskapare där deltagarna har möjlighet 
att utveckla egna projekt. Under 
workshop 1 arbetar deltagarna med det 
synopsis de skickat in och låter historien 
växer fram. Under workshop 2 förbättras 
det första och på den tredje workshopen 
arbeta med omskrivningar av manuset. 
Sista ansökningdatum: 30 mars. 
www.katapultfilm.hu

NIPKOW 
Berlin under 3-6 månader
NIPKOW-programmet ordnar praktik-
platser, handledning inom film och med-
ieområdet. Unga yrkesverksamma med 
erfarenhet från film, tv och nya medier 
får möjlighet att bredda sitt kontaktnät. 
Varje år väljer en jury ut 24 deltagare. 
Programmet har ingen deltagarav-
gift. Sista ansökningsdatum: 31 mars.  
www.nipkow.de
THE INTERNATIONAL TELEVISION 

FORMAT TRADE
Essential Legal Framework i Palma de 
Mallorca, 9-12 juni 
Handel med internationella format 
representerar en stor del av dagens 
tv-marknad och efterfrågan på format 
växer fortfarande. Flera kommersiella 
tv-kanaler och nya visningssätt har upp-
kommit och därmed har konkurrensen 
bland tv-kanaler ökat. Syftet med kursen 
är att utforska den kommersiella logiken 
för internationella tv-format. Här går 
man igenom vad som är nytt, hur pla-
nerar man ett format. Sista ansöknings-
datum: 15 maj, anmälan före 1 april ger 
10% rabatt. www.epi-medieninstitut.de

EUROPEAN FILMS CROSSING 
BORDERS 
Cannes 9-11 maj
Under två och en halv dag träffas yr-
kesverksamma inom den europeiska 
filmindustrin och får råd från europeiska 
experter inom marknadsföring och för-
säljning. Fallstudier, rättigheter, pitch-
ning och förhandlingskunskaper gås 
igenom och föreläsningar varvas med 
workshops. Sista anmälningsdatum: 31 
mars. www.eufilmscrossingborders.com 

INTERACTIVE FILM LAB
25-29 april, Tartu, Estland
Filmklippare, radio-, tv- och videolärare 
kan använda sitt eget material till en in-
teraktiv film som kan publiceras on- eller 
offline. Workshopen är en intensiv pro-
cess där man får lära känna olika möjlig-
heter som finns. Man designar sitt eget 
projekt och diskuterar det med lärare 
och erfarna pedagoger. Kursen använder 
sig av Korsakowsystemet som är en data-
bas som bygger på ett interaktivt berät-
tande. Sista ansökningsdatum är 11 april, 
kostnad: 300 euro. Det går att anmäla 
sig fram till den 15 april men till en högre 
kostnad (345 euro). www.korsakow.org 

THE THREE MONTH BRISTOL ANIMA-
TION COURSE
Bristol, 27 juni-9 september
Kursen är ny inom MEDIA och vänder sig 
till yrkesverksamma animatörer. Fokus 
ligger på karaktärsanimation och del-
tagarna arbetar antingen i 2D eller 3D. 
Kursen kostar 1532 euro och 15 deltagare 
antas. Sista ansökningsdatum: 1 april. 
Kontakta sophie.harbour@uwe.ac.uk för 
mer information.

ARISTA STORY DEVELOPMENT 
WORKSHOP
Ancona, Italien 4-10 juni
Under sex dagar arbetar man intensivt 
med utvecklingen av manus för film och 
tv. En kurs för erfarna manusförfattare, 
regissörer och producenter.  Sista ansök-
ningsdatum är 15 april. www.aristadevel

opment.com

CARTOON MASTERS - CARTOON FU-
TURE
3D Latest developments and New Reve-
nue, 21-23 april, La Coruna, Spanien
Under tre intensiva dagar behandlas 
3D-animation med utgångspunkt i fall-
studier från Europa, Asien och USA, hur 
tekniken används i reklam, mobiltele-
foni och spelindustri, ny mjukvara och 
teknik. 60 deltagare antas och kursen 
kostar 500 euro exkl resa och uppehälle. 
Sista anmälningsdatum är 11 april.  
www.cartoon-media.be

MEDISCRIPT
Träff ett i första halvan av juni, Italien
Kursen bygger på manusutveckling av 
litterära verk och innehållet anpassas till 
de projekt som antas. Deltagarna träffas 
vid tre tillfällen, första gången 6 dagar, 
sedan en on-line del på 6 månader och 
så en andra träff i januari 2006. 15 pro-
jekt antas. Sista ansökningsdatum är 11 
april. www.mediscript-europe.com

ESODOC
European Social Documentary 2005, 
workshop 1 i Tyrolen, Italien, 11-17 juni
Här träffas filmskapare, nya media, 
tv-kanaler, producenter och NGOs 
och NPOs vars behov av nya kom-
munikationsstrategier har ökat med 
åren. ESoDoc syftar till att skapa nya 
produktionsmöjligheter för europeiska 
dokumentärfilmare och nya prospekt för 
NGOs (non-governmental organisations) 
och NPOs (non-profit organisations) som 
arbetar med utvecklingsområden, miljö-
vård och sociala frågor. Tre veckolånga 
workshops där deltagarna individuellt 
eller i grupp arbetar med ett projekt 
som baseras på ett dokumentärt socialt 
tema. Sista ansökningsdatum är 15 april.  
www.esodoc.com

AUTHORING AND PRODUCTION:ITV 
AND MOBILE TECHNOLOGIES
Träff 1 4-7 maj, Lissabon
Utveckling av interaktiv tv eller mobilba-
serade projekt riktade till en ung publik. 
Kursen är indelad i fem moduler à fyra 
dagar under ett år; manus, pre-produc-
tion och projektledning, produktion, 
multimediateknik, postproduktion. De 
multimdieteknologier som används är: 
AVID post-produktionteknologi och sonic 
DVD authoring tools. Även arbete mellan 
träffarna. Deltagaravgift: 1 900 inklusive 
resor och uppehälle. Sista ansöknings-
datum är 24 april. www.ulusofona.pt/
itap2005

FLER KURSER HITTAR DU PÅ 
www.mediadesk.se



Marknader och festivaler

STOCKHOLMS FILMFESTIVAL JUNIOR
Stockholms filmfestival Junior pågår 
10-17 april och visar färsk film från hela 
världen för barn och unga mellan 6-16 
år. Festivalen arrangerar även tävlingen 
1 minut film där barn får delta med en 
egen film på högst tre minuter. De bästa 
bidragen går vidare och slutligen koras 
en vinnare, priset är att få göra en pro-
fessionell film. www.filmfestivalen.se/
junior. 

CANNES FILM FESTIVAL
MEDIA Programmet har som vanligt ett 
eget stand på festivalen som i år äger 
rum 11-22 maj. Vilka från MEDIA pro-
grammet  som kommer att närvara är 
ännu inte klart, men alla programmets 
stöd brukar vara representerade. Missa 
inte chansen att ställa dina frågor direkt 
till dem som bestämmer! MEDIA Desk 
Sverige kommer att vara på festivalen 
den 13-19 maj. 

The Marketplace erbjuder ackreditering 
med tillgång till service i den europeiska 
paviljongen. Här kan man lämna och ta 
emot meddelanden, använda visnings-
rum för VHS och DVD och utnyttja inter-
net. Här finns också en bar med daglig 
Happy Hour. 

Det finns två ackrediteringsmöjligheter: 
Cannes Market badge och tillgång till 
visningar på marknaden och på festiva-
len (268 euro per person). ”Producers 
Network”, här får man dessutom tillgång 
till dagliga frukostmöten och listas i 
en specialsektion på Marché du Films 
hemsida (299 euro per person). För att 
få registrera sig för Producers Network 
krävs att man arbetar med produktion 
och har producerat minst en spelfilm 
under de senaste tre åren. Sista datum 
för registrering via The Marketplace 
är den 8 april. Sista datum för regist-
rering i den officiella guiden är den 10 
april.  www.marketplace-events.com 
Läs mer om festivalen på www.festival-
cannes.fr

DRÖMFABRIKEN 
Den femte versionen av Drömfabriken 
går av stapeln den 28-30 april i Filmhu-
set, denna gång alltså torsdag till lördag. 
MEDIA Desk Sverige finns på plats och 
svarar på frågor och kommer även att 
finnas med i seminarieprogrammet som 
uppdateras på www.sfi.se/dromfabriken 

CARTOON FORUM KOLDING
Den 21 - 24 september arrangerar Car-

toon ett samproduktionsforum för 
animerade tv-projekt på minst 26 minu-
ter. Sista ansökningsdag för att delta i 
forumet är 25 april. Läs mer på Cartoons 
hemsida www.cartoon-media.be eller 
kontakta Desken för ansökningshand-
lingar.

SUNNY SIDE OF THE DOC
Internationell marknad för dokumen-
tärfilm som äger rum 29 juni - 2 juli. 
Nordiska filmare kan registrera sig via 
Filmkontakt Nord, www.filmkontakt.dk 
via länken FkN International Market 
Platform. Sista dag för registrering via 
dem är 4 april. Läs mer på www.sunnysi
deofthedoc.com

Vilka får MEDIA-stöd?

FOCUS ON EUROPE – 
KIDFLIX SPECIAL
En av de organisationer som får MEDIA-
programmets marknadsföringsstöd är 
italienska MEDIA Salles genom Focus 
on Europe – Kidflix Special. Sedan 2002 
har detta initiativ marknadsfört euro-
peiska biograffilmer för barn och unga. 
Focus on Europe – Kidflix Special är ett 
evenemang som äger rum under fyra da-
gar en gång om året. Som vi tidigare har 
informerat om är platsen för detta under 
BUFF i Malmö i år. 

Under dessa dagar får ungefär 50 bio-
grafdistributörer och biografägare från 
MEDIA-programmets medlemsländer 
möjlighet att träffas, höja sina kunska-
per om europeisk film för en ung publik 
och europeisk filmproduktion för barn. 
Speciella initiativ görs också för att öka 
samarbetet med säljagenter och de eu-
ropeiska filminstituten. Evenemanget 
omfattar även seminarier, paneldiskus-
sioner och visning av Euro Kids’ Award 
– en tävling där biografer med special-
program kan delta. 

I Malmö i år står fyra workshops på pro-
grammet, och man kommer att ta upp 
hur europeisk film kan ge unga ett mer 
blandat utbud, och hur man ska gå till 
väga för att distribuera och nå ut med 
dessa filmer. Klas Viklund från Svenska 
Filminstitutet berättar om Skolbioprojek-
tet och samarbetet mellan biografer och 
skolor. 

Genom Focus on Europe marknadsför 
MEDIA Salles europeisk biografkultur 
och ordnar möten för europeiska biogra-
fägare. Målen för Focus on Europe är att 
sprida information om nya europeiska 
filmer, underlätta för visningar av euro-
peiska filmer, hjälpa till att skapa kon-
taktnät för yrkesverksamma, samman-
ställa statistik för europeisk film på den 
globala marknaden, höja medvetenheten 
av den europeiska biografkulturen. 

MEDIA Salles står för kostnderna för ho-
tell och mat för de första 40 registrerade 
deltagarna (en per biograf) och det finns 
också möjlighet att söka resebidrag för 
de kostnaderna. 

Läs mer om MEDIA Salles och se vem 
som vann Euro Kids’ Award 2005 på 
www.mediasalles.it

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline
Utveckling 66/2004 31 maj

Selektiv biodistr 01/2005 15 mars, 8 juli, 1 dec

Automatisk biodistr 02/2005 30 april

TV-distr 87/2004 4 maj, 9 september 

Festivaler 71/2004 4 april för festivaler 
  mellan 1 nov 2005 och  
  30 april 2006.

Jens Rykaer, vice ordförande för MEDIA Salles, 
tillsammans med vinnarna av ”Euro Kids 2004”  
som delades ut under Focus on Europe - Kidflix 
Special vid Zlín Film Festival: Siri Sannæss, 
Cinema Kristiansand, Kristiansand - Norge, 
Giancarlo Giraud, Sala Don Bosco, Genoa - Italy 
och Gerald Knell, Cinema Paradiso, St. Pölten 
- Österrike.



VÄLBESÖKT 
PRODUCENTSEMINARIUM
Den 23 februari arrangerade MEDIA 
Desken sitt årliga producentseminarium 
i Stockholm. Ett 80-tal anmälda fick en 
genomgång av årets upplaga av utveck-
lingsstöden och stödet till tv-distribution. 
Dessutom gavs en kort information om 
i2i, stödet som är knutet till försäkrings- 
och finansieringskostnader. Detta stöd 
skall i år vara mer anpassat för mindre 
medlemsstater och kommer förhopp-
ningsvis att möjliggöra stöd även till 

svenska producenter. Mer information 
om detta stöd kommer på hemsidan 
och i nästa nyhetsbrev.  Motsvarande 
seminarium hålls i år även i Malmö och 
Göteborg. 

BOKTIPS
EU-upplysningen presenterar en ny 
guide till EU:s fonder och program. 
Boken tar upp stöd inom alla olika 
områden och kan bställas kostnadsfritt 
från www.eu-upplysningen.se. Den som 
vill ha en översikt över möjligheten att 
söka stöd inom kultursektorn kan fort-
farande beställa ”EU-stöd till kultur” på 
www.fritzes.se för 95 kronor. 

WHY DOES CONTENT REACH 
THE VIEWER?
En ny rapport har kommit från European 
Audiovisual Observatorys publikations-
serie IRIS Plus Collection. Här publiceras 
juridiska artiklar och denna utgåva inne-
håller följande texter: 

• Regulation of Minority-Language  
Broadcasting 
• Sport as Reflected in European Media 
Law 
• The Legal Protection of Broadcast 
Signals 
• The Protection of Cinematographic 
Heritage in Europe.

Rapporten kostar 27 euro och kan 
beställas direkt från The Observatory; 
markus.booms@obs.coe.int 

DIGITALA BIOGRAFER
Vid ett seminarium på Göteborg Film 
Festival gavs en översikt över vad som 
händer med utvecklingen av digitala bio-
grafer, med fokus på den nordiska mark-
naden. Eller snarare marknaderna. Man 
kunde märka klara skillnader mellan de 
olika länderna. I Danmark har Nordisk 
Film, den enskilt tyngsta biografägaren 
investerat i utrustning, i Norge tittar 
man på möjligheter till en rikstäckande 
utbyggnad via de kommunala biogra-
ferna och i Sverige är Folkets Hus och 
Parker och Folkets bio de exempel man 
visar upp. Det erbjudande som gått ut 
via belgiska XDC om att hyra utrustning 
har fått väldigt bra gensvar med omkring 
60 intressenter. Lasse Svanberg var på 
plats och tipsade bland annat om boken 
Understanding Digital Cinema, redaktör 
Charles S. Swartz som kan beställas via 
www.focalpress.com. 

VIDVINKEL EUROPA
Vill du ha mer nyheter om vad som 
händer inom området film och EU-
frågor? Prenumerera på e-postbrevet 
Vidvinkel Europa som skrivs av Anna 
Celsing och ges ut av SFI. Maila på 
vidvinkeleuropa@sfi.se

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

NYA REGLER OCH LAND
Eurimages har nya ansökningshand-
lingar 2005, men de skiljer sig i stort inte 
från fjolårets. Det enda som är nytt är 
layouten och en ny numrering. 

Sedan 1 januari 2005 är Serbien-Monte-
negro medlem i Eurimages vilket inne-
bär att programmet finns i 31 länder. 

ANSÖKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
14 mars  24 - 27 april
4 maj  26 - 29 juni
22 augusti  9 - 12 oktober
17 oktober  4 - 8 december

Observera att första inspelningsdag mås-
te ligga efter den sista 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/

Bland de senaste prisregnen över Euri-
magesstödda produktioner kan nämnas 
Amenábars ”Gråta med ett leende” (Mar 
Adentro). 

Vid senaste mötet fick Zentropa stöd för 
filmen ”Island of Lost Souls” där Memfis 
är en av samproducenterna. Kroatiske 
distributören UDC-Distribucija fick stöd 
för att distribuera ”Strandvaskaren”.  

Fortbildningsstöd

Under 2005 kommer samma deadlines 
för fortbildningsstöd att gälla som tidi-
gare år, dvs 1 juni, 1 september och 1 de-
cember. Endast undantagsvis behandlas 

ansökningar mellan deadlines. Den som 
planerar att söka sig till någon av de ME-
DIA-stödda vidareutbildningarna under 
rubriken Kurser & seminarier kan ofta 
erhålla SFI:s fortbildningsstipendium. Ta 
gärna kontakt med fortbildningskonsu-
lenten i god tid om detta! Vårt tips är att 
skicka in en ansökan till henne i princip 
samtidigt som du skickar in ansökan till 
den utbildning du vill gå. På www.sfi.se/
fortbildning hittar du både riktlinjer och 
ansökningshandlingar för stödet. 

Bland dem som får stöd är 2005 års 
deltagare på producentutbildningen 
EAVE; Per Forsgren på Charon Film, 
Margarete Jangård, WG Film, Malin 
Kraft, Hepp Film och Lotta Suarez Ma-
zar, Soul Sister Film. 

Svenska deltagare på manusworkshopen 
North by Northwest är Soni Jörgensen, 
Peter Östlund, båda går Classics och Re-
becka Hamberger som deltar som script 
editor på Classics. 

MEDIA Desk Sverige
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm, 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5
Tel: 08-665 12 05/07, Fax: 08-666 37 55 
E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesk.se

http://www.eu-upplysningen.se
http://www.fritzes.se
http://www.focalpress.com
http://www.sfi.se/fortbildning
http://www.sfi.se/fortbildning

