
Nyheter

EUROPA CINEMAS – NYTT STÖD 
TILL DIGITALA VISNINGAR
Europa Cinemas har lanserat ett nytt stöd 
för europeiska filmer som visas i digitalt 
format. Syftet med stödet är att hjälpa bio-
grafer som går över till digitala visningar 
och ge information och ekonomiska model-
ler för att finansiera introduktionen i digi-
tal teknologi. 

Stödet ges till ett minimum antal visningar, 
30 visningar för minst två europeiska fil-
mer och kan sökas av biografer i alla 29 
länder som deltar i MEDIA-programmet 
som har varit öppna i minst sex månader. 
Medlemskap i Europa Cinemas nätverk är 
ej något krav. Biografen ska ha minst 520 
visningar om året och minst 70 sittplatser. 
Riktlinjer och information om hur man sö-
ker finns på Europa Cinemas hemsida.

På Europa Cinemas hemsida kan man 
nu ladda ner ”Europa Cinemas Digital 
Guide” med teknikrelaterad information. 
www.europa-cinemas.com

Nya utlysningar

FESTIVALER 06/2005
För festivaler med ett program som inne-
håller minst 70% europeisk film från minst 
tio medlemsländer. Festivalen bör antingen 
ingå i ett nätverk av minst tio festivaler 
från olika medlemsländer eller ha ett reg-
lerat samarbete med minst tre andra festi-
valer från olika medlemsländer. Stödet ges 
även till organisationer för att underlätta 
och uppmuntra marknadsföring och sprid-
ning av europeiska verk vid kommersiella 
arrangemang, branschmässor och festiva-
ler. Sista ansökningsdatum är 1 december 
för projekt som genomförs under tiden 1 
september 2006-31 maj 2007. 

MARKNADSFÖRING 05/2006
Stöd till marknadsföring där syftet är att 
förenkla och stimulera marknadsföring och 
spridning av europeiska audiovisuella verk 
vid marknader och festivaler i och utanför 
Europa. Stödet ska även främja deltagande 
vid marknader och festivaler för euro-
peiska yrkesverksamma och på dessa sätt 
öka möjligheterna att skapa internationella 

nätverk. Sökande kan vara enskild 
organisation eller ett europeiskt nätverk av 
organisationer som har specialiserat sig på 
marknadsföring.  Deadline för ansökan är:
8 september för projekt som genomförs 
under perioden 1 januari-31 maj 2006. 
9 december för projekt som genomförs 
under perioden 1 juni-31 december 2006. 
10 maj för projekt som genomförs un-
der perioden 1 januari-31 maj 2007. 

SÄLJAGENTER 08/2005
Stödet kan sökas av säljagenter som under 
perioden 1 januari 2001-31 december 2004 
var agent för minst åtta nya (copyright 
under eller efter 2001) europeiska filmer, 
varav minst en producerad i ett annat 
land än det egna. Agenten måste ha rätt-
tigheterna att sälja filmerna i minst 10 av 
de länder som deltar i MEDIA-programmet. 
Under samma period ska agenten också 
ha sålt visningsrättigheterna till minst fyra 
av filmerna, till minst tre av de länder som 
deltar i MEDIA-programmet. Uppfyller säl-
jagenten dessa krav genereras 25.000 euro 
i en fond och ytterligare medel kan genere-
ras via MEDIA-programmets automatiska 
biodistributionsstöd. Pengarna ska sälja-
genten använda till återinvestering i form 
av Minimum Guarantees eller marknadsfö-
ringskostnader för icke-nationella filmer. 
Sista ansökningsdatum är 16 september. 

Nytt från Bryssel

TJÄNSTER I EUROPA
Det nyinrättade Executive Agency är en 
juridisk enhet under europeisk offentlig lag 
som lyder under direktoraten för Utbild-
ning och kultur samt Informationssamhäl-
let. Agencyn kommer att vara ansvarig 
handläggare för vissa delar av programmen 
Leonardo da Vinci, Youth, MEDIA, Kultur, 
Erasmus, Mundus, E-learning och för olika 
specialprogram som rör dessa områden. 
För MEDIA-programmets räkning innebär 
det att denna nya organisation ersätter det 
befintliga handläggarkontoret TAO (Tech-
nical Assistance Office). Till ansvarig för 
agencyn har man utsett Gilbert Gascard 
från direktoratet för Utbildning och kultur. 
Vilka som ansvarar för de enskilda områ-
dena blir klart under hösten.

Till den nya Agencyn söker man nu en 
projektledare som ska planera och utveckla 

Agencyns program.  Sista ansökningsda-
tum är 6 oktober. 

Även European Audiovisual Observatory 
nyrekryterar. De är på jakt efter en forsk-
ningsassistent inom området för informa-
tion om finansiering av film och andra 
audiovisuella verk.  Sista ansökningsdatum 
är 28 september. 

Länkar till ytterligare information om dessa 
tjänster finns på Deskens hemsida. 

Arbetsmarknad

LISA TAUBE SLUTAR 
Efter snart tre år på Desken har det blivit 
dags för Lisa Taube att säga hej då. I sep-
tember tillträder hon en tjänst på SVT Fik-
tion där hon kommer att arbeta med sam-
produktioner och extern finansiering.

- Under mina tre 
år har de svenska 
resultaten stadigt 
klättrat uppåt 
inom alla områ-
den, inte minst på 
producentsidan 
och jag har full 
förtröstan för att 
den svenska bran-
schen kommer att 
fortsätta att ta del 
av de möjligheter 

som finns på en internationell marknad, 
säger Lisa och fortsätter:
- Förhoppningsvis är inte heller filmsverige 
större än att vi råkar på varandra även i  
framtiden!

På MEDIA Desk Sverige fortsätter Ulrika 
Nisell att hålla ställningarna som koordina-
tor och kommer fortsättningsvis att ha en 
assistent på kontoret. Vem detta blir är vid 
trycktillfället inte klart.

PERSONALNYTT PÅ EDN
I juni stod stod det klart vem som efterträ-
der Tue Steen Müller när han vid årsskiftet 
slutar som ansvarig för European Docu-
mentary Network. Leena Pasanen, som 
närmast kommer från finska YLE Teema 
där hon arbetar som programchef, tillträ-
der sin nya tjänst på EDN:s kontor i Köpen-
hamn i november.

Nyhetsbrev från 
MEDIA Desk Sverige
Nr 30 • september  2005

info



Kurser och seminarier

MEDIAMATIC INTERACTIVE FILM LAB
3-8 oktober i Budapest

Under sex dagar får deltagarna lära sig 
Korsakowmetodens berättarteknik. 16 
deltagare får möjlighet att använda eget 
material för att göra en interaktiv film. 
Korsakows mjukvara är ett interaktivt 
icke-linjärt verktyg för i första hand 
dokumentärfilmare, men kan också 
användas vid redigering av animation 
och spelfilm. Inget sista ansöknings-
datum, kontakta organisatören för 
platser. www.mediamatic.net eller 
www.korsakow.org

SAGAS FUTURE TV WORKSHOP 
4-10 oktober i München

Deltagarna arbetar i team och utvecklar 
fiktionsprojekt för interaktiv tv. Här ut-
forskas möjligheten att delta i interaktiva 
tv-program och hur man kan kombinera 
traditionella visningar med visningar via 
mobil och internet. Sista ansökningsda-
tum är 20 september.  www.sagas.de

STRATEGICS FILM TEST LABORATORY 
7-8 oktober i Amsterdam 
Denna kurs anordnas för dem som redan 
har gått Strategics Film Marketing Work-
shop. Genom fallstudie av en film får 
deltagarna avgöra hur filmen kan kom-
ma att tas emot av publiken och vilken 
sorts marknadsföring man kan ge den 
specifika filmen. Sista ansökningsdatum 
är 19 september. www.strategics.lu

PILOTS 
23-29 oktober i Sitges, Spanien
Workshop för manusförfattare, gärna 
i team med producent och dramaturg. 
Här behandlas tv-projekt i olika genrer: 
serier och miniserier, sit-coms, filmer, 
animation och interaktiva projekt. 
Det går bra att söka med allt från en 
manusidé på två sidor till ett första 
utkast. Pilots har inte något bestämt sista 
ansökningsdatum, ansökningar tas emot 
löpande men bör vara inne i slutet av 
september. www.pilotsworkshops.com

ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK  – 
EUROPEAN CO-PRODUCTION: LEGAL 
AND FINANCIAL ASPECTS
2-6 november på Mallorca 
En kurs för yrkesverksamma, främst 
producenter för att få överblick över 
rättigheter och juridiska kunskaper 
inom film- och tv-industrin i 
medlemsländerna. Samproduktioner 
mellan EU:s medlemsländer brottas 

med många komplexa juridiska och 
ekonomiska strukturer. Finansieringen 
för tre aktuella stora europeiska 
samproduktioner kommer att 
analyseras. Sista ansökningsdatum är 
1 oktober. www.epi-medieninstitut.de

ARISTA PROJECT HOTHOUSE
5-11 november i Ancona, Italien 
Under sju dagar varvas teori och prak-
tik inom manusredigering. Film- och 
tv-producenter, manusförfattare och 
utvecklingsansvariga inbjuds att söka, 
gärna i team. Till kursen tas tio team 
med projekt under utveckling ut. Sista 
ansökningsdatum är 1 oktober. 
www.aristadevelopment.com

ARCHIDOC
La Fémis
15-22 november i Paris och 22-25 januari 
2006 i Biarritz, Frankrike
För dokumentärfilmare i färd att utveck-
la eller producera ett historiskt projekt. 
Kursen ska resultera i bättre kunskaper 
om arkivmaterial och hur dokumentär-
filmare bäst genomför sina projekt. Det 
finns plats för 10 deltagare. Sista ansök-
ningsdatum är 20 oktober. www.femis.fr

CARTOON MASTERS – 
CARTOON FEATURE
17-19 november i Potsdam, Tyskland
Cartoon Features tredagarskurs har i år  
rubriken The New Goal for Animated 
Feature Films: Reaching the Internation-
al Market. Kursen tar upp frågor som: 
Hur säljer och distribuerar man film i 
Europa, Asien och Amerika? Hur ser oli-
ka marknadsföringskampanjer ut? Vad 
har tv-bolagen för synsätt när det gäller 
animerade långfilmer? Vilka marknads-
föringsstrategier är bäst för animerade 
filmer för vuxna? Hur går man från 
tv-serie till långfilm? Sista ansöknings-
datum är 7 november. www.cartoon-
media.be

BERLINALE TALENT CAMPUS
11-16 februari 2006
Under Berlins filmfestival pågår denna 
”drömfabrik”. I sex dagar får unga film-
arbetare möjlighet att delta i workshops, 
föreläsningar och träffa filmare från 
andra länder. 2006 års tema är ”Hunger, 
food and taste” och den som önskar 
delta skickar in sin kortfilm (1-5 minu-
ter) som behandlar detta tema. Manus-
författare, scenografer, ljudtekniker och 
kompositörer kan ansöka med arbets-
prover. Varje år har Talent Campus en 
specialinriktning och vid 2006 års upp-
laga är det klippning. Sista ansöknings-
datum är 1 november. www.berlinale-
talentcampus.de

EAVE
Kurs i management där fokus ligger på 
utveckling, finansiering, packetering och 
distribution. Syftet är att stärka produ-
center i utvecklingen av deras projekt 
och karriärer. Även förhandling och 
pitching tas upp och hela utbildningen 
avslutas med en pitching inför europe-
iska beslutsfattare på toppnivå. Det är 
även möjligt att gå kursen utan projekt. 
Man ses vid tre tillfällen med uppfölj-
ning däremellan. Kurstart våren 2006. 
Sista ansökningsdatum är 1 oktober. 
www.eave.org

NORTH BY NORTHWEST
För manusförfattare och dramaturger 
med projekt. Kurser ges med tre olika in-
riktningar:  Classic – spelfilm och drama, 
Wizard of Oz – barn och ungdoms-
program, Seven Samurai – ett särskilt 
initiativ för författare, dramaturger, ma-
nusredaktörer och lärare vid filmskolor 
ochh består av tre veckolånga workshops  
Kursstart våren 2006. Sista ansöknings-
datum är 1 november. www.n-nw.com

DISCOVERY CAMPUS MASTER-
SCHOOL 2006
En utbildning på tio månader för doku-
mentärfilmare. Under fyra workshops får 
15 deltagare möjlighet att utveckla sina 
projekt. Sista ansökningsdatum är 4 ok-
tober. www.discovery-campus.de 

NIPKOW 
i Berlin
Nipkow förmedlar praktikplatser på 3-6 
månader på film- och mediainstitutioner. 
Syftet är att hjälpa yrkesverksamma att 
bredda sina kontaktnät. Varje år väljer 
en jury ut 24 deltagare. Sista ansöknings-
datum är 30 september. www.nipkow.de

Marknader och festivaler

UMEÅ FILM FESTIVAL
15-21 september
Under årets festival informerar Desken 
om MEDIA-programmets stöd och kurser 
och  bjuder på ett glas vin med tilltugg. 
Boka lördag 17 september kl. 16.00 i 
Folkets Hus, Teaterfoajén. Hör av er till 
MEDIA Desken om ni vill boka ett möte 
under festivalen. www.filmfest.se

FANTASTISK FILMFESTIVAL 
16-25 september i Lund
För 11:e gången anordnas denna festival 
som visar fantastiska filmer i bland an-
nat genrerna science fiction, fantasy och 
skräckfilm. Festivalen ingår i ett nätverk 
av filmfestivaler  som får stöd från ME-
DIA-programmet. www.fff.se



NORDISK FORUM OCH NORDISK 
PANORAMA
23-28 september i Bergen
Den norska MEDIA Desken håller ett se-
minarium om stödet till tv-distribution. 
I panelen medverkar Catharina Nes från 
MEDIA-programmet, Peter Wallace från 
den norska filmfonden, Fredrik Gertten 
från WG-film och Sidsel Hellebø-Hans-
son, koordinator för MEDIA Desk Norge. 
Söndag den 25 september kl. 16.00 i 
Magnus Barfot kino i Bergen.

Som avslutning på Forum blir det en 
mottagning på tisdag den 27 september 
kl. 18.00. De nordiska och baltiska ME-
DIA Deskarna står som värdar.   

UPPSALA INTERNATIONELLA KORT-
FILMFESTIVAL
24-30 oktober
Under sju dagar ställs kortfilmen i cen-
trum vid filmvisningar, diskussioner och 
möten mellan festivalbesökare. Mer än 
200 kortfilmer från hela världen kommer 
att visas under festivalveckan. 
www.shortfilmfestival.com

TEMPO DOKUMENTÄRFESTIVAL
9-13 november
Här visas dokumentär i alla former; 
film, radio, foto, seminarier och fest. 
www.tempofestival.nu  

STOCKHOLMS FILMFESTIVAL
17-27 november
Årets upplaga är den 16:e i ordningen. 
Regissören David Cronenberg besöker 
festivalen och tilldelas årets Stockholm 
Lifetime Achievement Award. Håll ögo-
nen öppna för vad Desken anordnar un-
der festivalen. www.filmfestivalen.se 

M:DOX 
28-30 oktober i Malmö
Nationell branschträff för dokumentär-
filmare med bland annat seminarier 
med fokus på dokumentärens möte 
med publik, marknadsföring och nya 
distributionsformer nationellt och 
internationellt. SVT syd håller i en 
heldag om dokumentärt berättande. 
Dessutom work-in-progress, guide till 
pitching och fest. Information och anmä-
lan (före 14 oktober): www.filmiskane.se
 
DOCSBARCELONA
2-4 november
Dokumentärfilmsfestival och marknad 
i Terrassa utanför Barcelona. Produk-
tionsbolag får chansen att visa upp sina 
dokumentärprojekt för ett stort antal 
tv-kanaler från hela Europa. Deadline för 
att anmäla projekt till pitching är 3 okto-
ber. www.docsbarcelona.com

NORDISCHE FILMTAGE
3-6 november i Lübeck
De nordiska filmdagarna i Lübeck 
startade redan 1956, då organiserad av 
Lübecks filmklubb. 1971 tog Hansasta-
den Lübeck över evenemanget och har 
arrangerat det sedan dess, i samarbete 
med de nordiska och baltiska filminsti-
tuten. Nordische Filmtage är den enda 
festivalen i Tyskland som enbart ägnas åt 
filmer från norra och nordöstra Europa. 
Den var länge ensam om detta i Europa i 
dess helhet men har numera sällskap av 
festivalen i Rouen. 

Under fyra novemberdagar visas lång-
filmer från Danmark, Estland, Finland, 
Island, Lettland, Litauen, Norge och 
Sverige. På programmet varje år finns 
bland annat en barn- och ungdomssek-
tion och en retrospektiv med en särskild 

inriktning. Festivalen innehåller även 
seminarier och paneldiskussioner. Film-
dagarna är både en publikfestival och en 
mötesplats för tysk, nordisk och baltisk 
filmindustri. Bland kvällsarrangemangen 
märks det möte för samproduktioner 
som den tyska MEDIA Desken anordnar 
varje år. Hit är man välkommen med 
eller utan eget projekt. Det ges tillfälle 
att presentera sitt projekt eller bara dis-
kutera allmänt med andra för eventuellt 
framtida samarbete. I år visas nordisk 

och baltisk film i Lübeck för 47:e gången 
och sista dag för ackreditering till festi-
valen är 7 oktober. För mer information 
angående samproduktionsmötet kon-
takta den svenska MEDIA Desken, och 
för anmälan till festivalen gå till 
www.filmtage.luebeck.de. 

BALTIC EVENT CO-PRODUCTION 
MARKET
1-2 december i Tallinn
Under den nionde Black Nights Film 
Festival i Tallinn (1-11 december) ar-
rangeras för första året denna marknad 
för samproduktion av långfilm. Här får 
producenter från de baltiska länderna, 
centrala och östra Europa, Ryssland och 
Skandinavien möjlighet att träffas och 
diskutera långfilmsprojekt och tillgång 
till organiserade möten med möjliga 
finansiärer. Projekt där nationell finan-

siering är på plats är 
välkomna att vara med 
och deltagandet är 
kostnadsfritt. Markna-
den är en del i Baltic 
Event, ett evenemang 
med stöd av MEDIA-
programmet som pågår 
2-3 december, då nya 
baltiska långfilmer 
visas. Sista ansöknings-
datum till marknaden 
är 15 september. Läs 
mer och ladda ner 
ansökningshandlingar 
på www.poff.ee/eng/
baltic.

NORDIC GAME POTENTIAL
23-24 november i Malmö
Denna konferens arrangerades för första 
gången i fjol och över 200 personer från 
hela Norden deltog. Den nordiska dator-
spelsindustrin strävar efter att formulera 
gemensamma idéer, strategier och hand-
lingsprogram för industri, forskning och 
utbildning. www.spelplan.se

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline
Selektiv biodistribution 01/2005 1/12      
i2i Audiovisual 03/2005 kontrakt 1/7-31/12: 16/1-06 
Festivaler 06/2005 1/12 för evenemang 1/9  
  2006-31/5 2007
Marknadsföring 05/2005 8/9 för projekt 1/1-31/5  
  2006, 9/12 för projekt 1/6- 
  31/12 2006 och 10/5 för  
  projekt 1/1-31/5 2007

Säljagenter 08/2005 16/9



CINEUROPA

Cineuropas hemsida har sedan star-
ten 2002 utvecklats till en omfattande 
informationskälla för den europeiska 
film- och tv-industrin när det gäller nya 
europeiska filmer. Här finns databaser 
med bland annat långfilmer, produk-
tionsbolag och distributörer. 

Man kan finna nya och äldre rapporter 
och nyheter från den audiovisuella indu-
strin och information om diverse stöd. 
Här finns även intervjuer med skåde-
spelare och producenter och möjlighet 
att se trailers. En av Cineuropas tjänster 
är Film Financing Information Bureau 

som snabbt ger kostnadsfria råd om 
finansiering. Via ”Europanet Making of” 
ges möjlighet för europeiska producen-
ter att få gratis marknadsföring för sin 
film under ett tidigt stadium genom att 
anmäla sin film redan under produktio-
nen. Här visas intervjuer med regissör, 
producent, skådespelare och andra 
nyckelpersoner och här ges även försmak 
på miljöer där filmen spelas in. Cineu-
ropa ger också ut ett digitalt nyhetsbrev. 
www.cineuropa.org
 
EUROPEISKT PUBLIKPRIS
Nu går det bra att rösta på publikens 
favoriter inför European Film Awards 
som äger rum i Berlin första helgen i 
december. Vinnare röstas fram av en 
europeisk publik i tre klasser, Bästa eu-
ropeiska regissör och bästa europeiska 
skådespelerska respektive skådespelare. 
Sverige är representerat i regiklassen där 
Kay Pollak har chansen att ta hem priset 
för ”Så som i himmelen”. Rösta kan man 
till exempel göra på www.jameson.ie/
peopleschoice.

EFP GOES WEST
European Film Promotion arbetar för att 
sprida den europeiska filmen och som 
ett led i detta lanserar de i november 
”Industry Screenings in New York”. Vilka 
titlar som är aktuella bestäms i slutet av 
september. I november finns man även 
på AFM, för åttonde året i rad. 

EFP stöder också lanseringen av eu-
ropeisk film vid Toronto Film Festival 
som äger rum 8-17 september. Aktuella 
svenska filmer är Kristian Petris ”Brun-
nen”, som erhållit MEDIA:s stöd till tv-
distribution och Josef Fares ”Zozo” som 
utvecklats med stöd av MEDIA. 

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

Vid det senaste beslutsmötet 26–29 juni 
fick Roy Anderssons film ”Du Levande” 
stöd för samproduktion. Filmen pro-
duceras i Sverige med samproducenter 
i Frankrike, Tyskland och Danmark. 
Dessutom fick det rumänska bolaget 
Clorofilm Romania distributionsstöd för 
Lukas Moodyssons ”Fucking Åmål” och 
Unionfilm från Serbien och Montenegro 
stöd för att distribuera Mikael Håfströms 
”Strandvaskaren”.

ANSÖKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
2005
17 oktober  4-8 december
2006
16 januari  5-8 mars
13 mars  23-26 april
10 maj   25-28 juni
21 augusti  8-11 oktober
16 oktober  3-7 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/

Fortbildningsstöd

Den som planerar att söka någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna 
under rubriken Kurser & seminarier kan 
ofta erhålla SFI:s fortbildningsstipendi-
um. Ta gärna kontakt med fortbildnings-
konsulenten i god tid om detta! Vårt tips 
är att skicka in en ansökan till henne i 
princip samtidigt som du skickar in ansö-
kan till den utbildning du vill gå. 

Under 2005 finns en deadline kvar: 1 de-
cember och under 2006 kommer samma 
deadlines för fortbildningsstöd att gälla 
som tidigare år, dvs 1 mars, 1 juni, 1 
september och 1 december. Endast un-
dantagsvis behandlas ansökningar mel-
lan deadlines. Läs mer på www.sfi.se/
fortbildning. 

Svenska resultat 2005

Samtliga resultat återfinns på Deskens 
hemsida. 

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

A programme of the European Union

Utveckling 66/2004

Slate funding 2

Tre Vänner 150 000 

Slate funding 2nd stage

Omega Film 90 000 

Westman & Gertten 100 000

Biografdistr. selektivt  01/2005

Atlantic Film 18 000

Noble Distr. Sweden 18 000

Non Stop Entertainment 35 000

Scanbox Entert. Sweden 15 000

Starlet Media 7 000

Triangelfilm 43 000

Festivaler 71/2004

Stockholms filmfestival jr 10 000 

Stöd till tv-distribution 87/2004

Yellow Bird Films 500 000

 Totalt 986 euro

Imad Creidi som Zozo i Josef Fares Film ZOZO 
fotograf: Per-Anders Jörgensen/Memfis Film


