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Publikframgång för Offside

GötaFilms nya film Offside, regisserad av 
Mårten Klingberg och utvecklad med stöd 
av MEDIA Plus, har gjort succé på de svens-
ka biodukarna. Under de två första veck-
orna sedan premiären i augusti har filmen 
setts av över 100 000 personer. Camilla 
Smids på GötaFilm, som har administrerat 
den Slate funding 2 som Offside ingår i, är 
nöjd:
  - MEDIA:s utvecklingsstöd innebar för Off-
sides del att vi kunde satsa på nya talanger 
och låta utvecklingen och finslipningen 
av manus gå ett extra varv. Utan det hade 
vi kanske inte haft råd att satsa på de två 
debutanter, regissören Mårten Klingberg 
och manusförfattaren Oskar Söderlund, 
som fick jobba ihop sig under noggranna 
förberedelser.
  - Stödet attraherar också andra investe-
ringar, till exempel från vår utvecklings-
partner Sandrew Metronome. När vi ut-
vecklar flera projekt på samma gång ökar 
möjligheten att gå i produktion med de 
projekt vi verkligen vill satsa på, berättar 
Camilla.  
    I den Slate funding 2 som Göteborgs-
Dramat fick för fem år sedan ingår även 
Ulf Malmros film Smala Sussie, som hade 
biopremiär i oktober 2003.

MEDIA 2007

Efter det att budgeten på 755 miljoner euro 
för perioden 2007-2013 fastställdes är pro-
cessen att skapa ett nytt MEDIA-program 
igång. Fokus kommer som tidigare ligga 
på stadiet före och efter produktion. De 
tidigare huvudområdena med vidareutbild-
ning, utveckling, distribution och mark-
nadsföring kommer att finnas kvar men de 
två programmen MEDIA Plus och MEDIA 
Training slås ihop till ett. 
    Programmets övriga grunddrag blir 
bland annat att hitta en gemensam väg för 
digitala teknologier. Stödet till Pilotprojekt  
finns kvar och likaså det samarbete som 
MEDIA-programmet har haft med Europe-
an Audiovisual Observatory, vilket innebär 
att ekonomisk och juridisk statistik finns 
tillgänglig. Vissa nya initiativ när det gäller 
de olika stödordningarna planeras också. 
När det gäller vidareutbildningar hoppas 
man på att kunna få ett samarbete med de 
befintliga utbildningarna i medlemssta-
terna. På utvecklingssidan vill man förenkla 
tillgängligheten till finansiering för små 
och medelstora bolag genom att ge stöd till 
finansiell planering för europeiska produk-

tioner och samproduktioner. 
    Inom distribution planeras ett projektba-
serat marknadsföringsstöd och tv-kanaler 
(som internationella distributörer) ska 
kunna få stöd till dubbning och textning. 
Distributörer ska också kunna söka ett så 
kallat slatestöd (företagsstöd). Ytterligare 
stöd till nätverk mellan olika marknads-
föringsorganisationer är också under 
utformning.  
    I december kommer MEDIA Desk Sverige 
att ordna ett möte på Filmhuset i Stockholm 
då vi presenterar nya riktlinjer för MEDIA 
2007. Mer information om detta kommer 
längre fram i höst.  

Interkulturellt år

År 2008 blir det europeiska året för 
interkulturell dialog. Med en budget på 10 
miljoner euro finns det möjlighet att 
presentera projekt som ska utföras inom 
ramen för olika EU-program och andra akti-
viteter inom unionen. Kultur, utbildning, 
ungdom, sport och medborgarskap blir 
huvudområden.  
    Europeiska kommissionen utlyser en ”Call 
for ideas” för att marknadsföra interkultu-
rell dialog i Europa. Varje enskild medbor-
gare är välkommen att komma in med sina 
interkulturella idéer, deadline är 13 oktober. 
http://ec.europa.eu/culture/eac/dialogue/
call_idea_en.html

.EU - NY DOMÄN OCH NYA ADRESSER 
På Europadagen den 9 maj ändrades topp-
domänen för EU-institutionernas webbplat-
ser till .eu. Det innebär att www.europa.eu 
blir portal till alla EU:s institutioner och 
organ. Institutionernas Internetadresser 
har också ändrats och har nu ändelsen 
.eu. För att kontakta  någon på MEDIA-
programmet används adressen: fornamn.
efternamn@ec.europa.eu. De nuvarande 
adresserna kommer att fungera under en 
övergångsperiod på minst ett år. Adressen 
till EACEA är  http://eacea.ec.europa.eu

Jonas Karlsson, Brendan Coyle och Torkel Petersson i Offside - biosuccé med utvecklingsstöd från MEDIA.  
Foto: Peter Widing / Sandrew Metronome



Kurser och seminarier

THE SCRIPT FACTORY - SCENE INSIDERS 
6-8 oktober i Warszawa, Polen 
eller  29-31 januari i Göteborg
I anslutning till Warszawas eller Göte-
borgs filmfestival får deltagarna tillfälle 
att ta del av flera workshops med fokus 
på manusutveckling. Sista ansökningsda-
tum är flyttat till 15 september. 
www.scriptfactory.co.uk

NIPKOW
Nipkow förmedlar praktikplatser på 3-6 
månader på film- och medieinstitutioner 
i Europa. Syftet är att hjälpa yrkesverk-
samma att bredda sina kontaktnät. Varje 
år väljer en jury ut 24 deltagare. Ansök 
senast 30 september. www.nipkow.de

DISCOVERY CAMPUS MASTERSCHOOL
En utbildning på tio månader under 2007 
för dokumentärproducenter. Under fyra 
workshops får 15 deltagare möjlighet 
att utveckla sina projekt med fokus på 
manus, finansiering, distribution. Den 
sista workshopen avslutas med pitching 
för internationella beslutsfattare. Kursen 
är gratis men utbildningskostnaden ska 
återbetalas om projektet går i produk-
tion. Sista ansökningsdatum är 30 sep-
tember. www.discovery-campus.de

EAVE
Kurs i management där fokus ligger på 
utveckling, finansiering, paketering och 
distribution. EAVE startar under våren 
2007 och pågår under nio månader med 
tre kurstillfällen och uppföljning där-
emellan. Syftet är att stärka producenter 
i utvecklingen av deras projekt och kar-
riärer. Även förhandling och pitching tas 
upp och hela utbildningen avslutas med 
en pitching inför europeiska beslutsfat-
tare på toppnivå. Det är även möjligt att 
gå kursen utan projekt. Sista ansöknings-
datum är 1 oktober. www.eave.org

CONCEPT DEVELOPMENT FOR ANIM-
ATED TV-SERIES AND FEATURE FILMS
4-8 okt. och 1-5 nov. i Viborg, Danmark
Hur skapar och säljer man animerad film 
och tv? Första delen av denna kurs gör en 
praktisk analys och går igenom processen 
från idé till studiopitch. Föreläsningar 
blandas med workshops där deltagarna 
har möjlighet att själva presentera och 
få feedback på egna projekt. Den andra 
delen består av en fem dagar lång work-
shop i storyboarding. I skrivande stund 
finns fortfarande restplatser till del ett. 
För del två är sista ansökningsdatum 2 
oktober. www.animwork.dk

ARCHIDOC 
Se artikel på sista sidan. 

SAGASNET INTERACTIVE DIGITAL  
CINEMA WORKSHOP
19-25 oktober i Karlsruhe, Tyskland 
Digitala biografer ger hittills oanade 
möjligheter för interaktiv och innovativ 
underhållning. Dessutom utan stor kost-
nad för biografägaren. Under fem dagar 
kommer potentialen i en ny upplevelse-
form att undersökas. Sista ansökningsda-
tum är 5 oktober. www.sagasnet.de

ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK:  
EUROPEAN CO-PRODUCTION:  
LEGAL AND FINANCIAL ASPECTS
25-29 oktober i Palma de Mallorca, 
Spanien 
Samproduktioner mellan EU:s medlems-
länder brottas med många komplexa 
juridiska och ekonomiska strukturer. 
Detta är en kurs för yrkesverksamma, 
främst producenter och jurister, för att få 
överblick över rättigheter och juridiska 
kunskaper inom film- och tv-industrin i 
EU. Ansök senast 5 oktober.
www.epi-medieninstitut.de

Paus på renfällen under Sources 2 i Luleå

SOURCES 2
Mars 2007 i Cambridge, England 
Manusutvecklingskurs som genomförs 
med projekt. Under sju dagar ägnar man 
sig åt spelfilm och kreativ dokumentär 
för tv eller bio. Kursen fortsätter sedan 
under en tremånadersperiod med hand-
ledning på distans och en kort träff då en 
heldag ägnas åt projektet. Fler teammed-
lemmar än manusförfattaren uppmunt-
ras också att delta. Sista ansökningsda-
tum är 1 december. www.sources2.de

ARISTA STORY DEVELOPMENT 
8-14 november i Sirolo, Italien 
Hur kan man maximera nyttan av ut-
vecklingsfasen i ett filmprojekt? Kursen 
består dels av föreläsningar och semina-
rier kring alla aspekter av projektutveck-
ling med fokus på manuskriptet, dels av 
individuella konsultationer för deltagar-
nas projekt. Sista ansökningsdatum för 
denna upplaga av kursen är 13 oktober. 
www.aristadevelopment.com  

CARTOON MASTERS - 
CARTOON FEATURE
26-28 oktober i Potsdam, Tyskland
Cartoon Features tredagarskurs har rub-
riken The Explosion of Animation Film: 
Winning Strategies. Vilka faktorer ligger 
bakom framgången och hur kan man 
bäst bygga vidare på den? Kursen tar upp 
frågor kring skapande, finansiering och 
marknadsföring av animerad film. Sista 
ansökningsdatum är 16 oktober. 
www.cartoon-media.be

MEDIAMATIC WORKSHOP: 
INTERACTIVE CHILDREN´S TELEVISION
23-29 oktober i Amsterdam, Holland
Regissörer, producenter och/eller klip-
pare som arbetar med tv, film eller nya 
media för barn inbjuds att delta i denna 
workshop. Under fem dagar kommer 
deltagarna att skapa format, innehåll,  
ett interaktivt element och en produk-
tionsmodell för sina projekt. Anmälan 
sker löpande. www.mediamatic.net

DISCOVERY CAMPUS - 
4TH OPEN TRAINING SESSION - 
MASTERSCHOOL FINAL PITCHING
4-5 november i Leipzig, Tyskland
Under den avslutande workshopen för 
Masterschool 2006 får deltagarna möjlig-
het att presentera sina dokumentärpro-
jekt för en internationell publik med 
beslutsfattare och distributionsexperter. 
Observatörer får även en presentation av 
slotar och önskemål hos främst europe-
iska tv-bolag. Som observatör är man 
välkommen att registrera sig senast den 
27 oktober. www.discovery-campus.de

FILM BUSINESS SCHOOL
22-25 november i Ronda, Spanien
En workshop med mål att utarbeta 
en finansieringsplan till ett pågående 
internationellt filmprojekt. Yrkesverk-
samma delar med sig av sina kunskaper i 
denna kurs där finansiering, utveckling, 
distribution, försäljning, juridiska struk-
turer och förhandlingsteknik kommer att 
behandlas. Sista ansökningsdatum är 30 
oktober. www.mediaschool.org

MAIA WORKSHOPS
6–7 november i Rom, Italien
MAIA är en utvecklingskurs för produ-
center som ges vid fem tillfällen per år. I 
november går årets sista kurs i på temat 
”digitalt nyskapande”. Deltagarna kom-
mer bland annat få studera den digitala 
framtiden för europeisk film, med fokus 
på manus, regi och berättarstruktur. Kur-
sen riktar sig till nyblivna producenter 
och söks senast i slutet av oktober.  
www.fabulafilm.com



BERLINALE TALENT CAMPUS
10-15 februari i Berlin, Tyskland
Under sex dagar får unga filmarbetare 
möjlighet att delta i workshops, föreläs-
ningar och träffa experter och hundratals 
filmare från andra länder. 2007 års tema 
är ”Home Affairs – Privacy, Films and Po-
litics” och den som önskar delta skickar 
in sin kortfilm med detta tema eller en 
1 minut lång film om vad som helst. 
Manusförfattare, scenografer, ljudingen-
jörer och kompositörer kan i stället söka 
med arbetsprover.  Sista ansökningsda-
tum är 1 november.
www.berlinale-talentcampus.de

EKRAN
2007 i Warszawa, Polen
Ekran är en kurs för producenter, regis-
sörer och manusförfattare. Kursen låter 
deltagarna göra testinspelningar ur sina 
manus under utveckling, med fokus på 
kreativ förproduktion. Flera teammed-
lemmar från samma projekt välkomnas 
att söka tillsammans. 2007 års kurs sker 
i form av tre moduler om tio dagar, och 
är gratis. Sista ansökningsdatum är 15 
november. www.ekran.info.pl

EURODOC 2007
Mars-oktober i Frankrike, Finland och 
Portugal
Eurodoc 2007 består av tre veckolånga 
workshops. Kursen är främst för pro-
ducenter till dokumentärprojekt med 
internationell potential, men även regis-
sörer och beslutsfattare från dokumen-
tärbranschen uppmanas att delta. De tre 
workshoparna har fokus på utveckling, 
finansiering och slutligen möte med 
inköpare och potentiella partners. Under 
2007 ligger kursen i mars, juni och 
oktober. Sista ansökningsdatum är 11 
december. www.eurodoc-net.com

 
 

FLER KURSER FINNS På 
www.mediadesk.se 

Marknader och festivaler

BALTIC EVENT - 
CO-PRODUCTION MARKET
4-5 december i Tallinn, Estland
Som en del av Tallin Black Nights Film 
Festival arrangeras för andra gången 
Baltic Event; ett samproduktionsmöte 
för nordiska, baltiska och östeuropeiska 
långfilmsproduktioner. Enskilda möten 
mellan producenter och finansiärer äger 
rum; en viss nationell finansiering ska 
redan finnas på plats. Projekt anmäls 
kostnadsfritt senast 15 september via 
www.poff.ee

M:DOX
27-29 oktober i Malmö
Nationell branschträff för dokumentär-
filmare, finansiärer och distributörer. 
Visar ett urval av filmerna från Nordisk 
Panorama, seminarier, work-in-progress, 
pitchingtävling och fest. MEDIA Desk 
finns på plats och bjuder på frukostsemi-
narium den 28 oktober, då Jennie Kast-
berg från Ramberg Advokater i Malmö 
kommer att prata om juridiska strategier 
i samband med internationella sampro-
duktioner och försäljning av visningsrät-
ter. Vilka är filmarens rättigheter och 
skyldigheter? Går det att förhandla med 
tv-bolag? Vilka avtal krävs i en sampro-
duktion? För program och anmälan se 
www.filmiskane.se

AMERICAN FILM MARKET
1-8 november i Santa Monica, USA
European Film Promotion erbjuder, 
tack vare stöd från MEDIA, fördelaktiga 
villkor för europeiska säljagenter och 
producenter som vill delta. Det finns 
möjlighet att ställa ut i det gemensamma 
europeiska området på marknaden och 
få ackrediteringsavgiften reducerad. In-
tresserade kan kontakta EFP via  
www.efp-online.com eller skicka e-post 
till rolinski@efp-online.com

48. NORDISCHE FILMTAGE LÜBECK
1-5 november i Lübeck, Tyskland
Årets nordiska filmdagar har utökats; de 
numera fem festivaldagarna innehåller 
det senaste av nordisk spel-, kort- och 
dokumentärfilm. Den tyska MEDIA-de-
sken anordnar ett samproduktionsmöte 
för besökande filmproducenter 3 novem-
ber. Se vidare www.filmtage.luebeck.de 
eller kontakta desken.

CINEMART
28 januari – 1 februari 2007 i Rotter-
dam, Nederländerna
Samproduktionsforum, under filmfes-
tivalen i Rotterdam. CineMart tar emot 
spelfilms- och dokumentärprojekt med 
potential för internationell biografdistri-
bution. Projekten kan vara i olika stadier 
av produktion, men ett färdigt manus 
måste finnas. Anmälan är kostnadsfri 
och sker senast 1 oktober via 
www.filmfestivalrotterdam.com

BERLINALE CO-PRODUCTION MARKET
11-13 februari 2007 i Berlin, Tyskland
Under filmfestivalen i Berlin hålls Ber-
linale Co-production Market, en mötes-
plats för producenter, finansiärer, tv-bo-
lag och säljagenter som arbetar med in-
ternationell samproduktion av spelfilm. 
Här får man möjlighet att presentera sitt 
projekt och hitta samproduktionspart-
ners och/eller finansiärer till det. Dessut-
om ges workshops, fallstudier, och goda 
möjligheter att skapa nya kontakter. 
För mer information och regler se www.
berlinale.de. Sista anmälningsdatum är 2 
november.

GÖTEBORG FILM FESTIVAL
26 januari – 5 februari 2007 i Göteborg
Nordens största filmfestival och mötes-
plats för den svenska filmbranschen. 
Bland annat med Nordic Event- mark-
nadsplatsen för ny nordisk film, som 
äger rum 2-4 februari. Anmälan av 
svensk lång- och kortfilm ska ske senast 
14 november, nya regler och ansöknings-
handlingar finns på www.filmfestival.org

CARTOON MOVIE
7-9 mars 2007 i Potsdam, Tyskland
I Babelsberg Studio utanför Berlin träf-
fas europeiska producenter av animerad 
långfilm för att diskutera finansiering 
och samarbete över nationella gränser. 
De får också chansen att presentera sina 
projekt för de beslutsfattare, investerare 
och distributörer som finns på plats. 
Deltagande projekt ska anmälas senast 1 
december. Mer information finns på 
www.cartoon-media.be

FLER MARKNADER FINNS På 
www.mediadesk.se

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
TV-distribution 10/2005 3 november 
Biografdistribution   
Selektivt stöd 12/2005 1 december



 

 

Ur Archidoc-projekt 2005 av Aïda del Solar 

Med arkivet som bas

Dokumentärfilmskursen Archidoc hand-
lar om hur man ur arkivmaterial (hundra 
eller fem år gammalt) kan skapa origi-
nella och angelägna dokumentärfilmer. 
Den äger rum under två kurstillfällen i 
vinter: i Paris och Biarritz i Frankrike. 
   Den som söker kursen ska ha ett doku-
mentärprojekt i utveckling som bygger 
på arkivfilm eller andra arkivbilder.  I en 
liten grupp får deltagarna under inspi-
rerande handledning både utveckla och 
omarbeta sina projekt. Stor vikt läggs vid 
hur den färdiga filmen ska kunna bli mer 
attraktiv i tv-världen och hitta distribu-
tion utanför hemlandet. 
    Under den första kursveckan i Paris 
ligger fokus på genomgång och analys 
 

av deltagarnas projekt, på masterclasses 
(inklusive filmvisningar) med internatio-
nellt  framstående regissörer och produ-
center på området samt  på föreläsningar 
av ledande experter inom juridik och 
arkivforskning. Sedan de fått två måna-
der på sig att bearbeta och utveckla sina 
projekt, träffas deltagarna igen i Biarritz. 
Då handlar det om träning i pitching, om 
produktionsklimatet för dokumentärfilm 
i Europa och slutligen presentation för 
beslutsfattare på tv-bolag och andra fi-
nansiärer.
   Den franska nationella filmskolan La 
fémis arrangerar kursen, och Göran 
Gunér, dokumentärfilmproducent, har 
anlitats som en av två huvudlärare.
- Archidoc är en generös utbildningssats-
ning. Expertisen inom filmskapande, re-
search, arkivfrågor och juridik är på hög-
sta nivå, berättar Göran. Att deltagarna 
kommer från många länder, där man 
ofta haft dramatiska  skeenden i det för-
flutna att berätta om, gör att man själv 
blir mer delaktig i Europas komplicerade 
historia under de senaste hundra åren.  
- Jag har trivts mycket bra med uppgif-
ten som handledare i ett europeiskt sam-
manhang och känner att mina råd och 
erfarenheter från 20-talet projekt av det 
här slaget under 30 år har varit av kon-
kret värde. Via La fémis följer jag sedan 
hyfsat bra vad som händer med projek-
ten efterhand och det är väldigt roligt 
när det dimper ner en färdig film!
   Sista ansökningsdatum är 2 oktober för  
kursen som börjar den 14 november. För 
mer information se www.femis.fr eller 
kontakta goran.guner@athenafilm.se

Nya resultat

PORTO 
BETALT

SVERIGEB

Eurimages

ANSÖKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan 16 oktober Beslut 3-7 december 
Observera att första inspelningsdag mås-
te ligga efter den sista dagen för mötet 
då ansökan behandlas. Ansökningshand-
lingar och information: www.coe.int/ 
T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages

Fortbildningsstöd

SFI:s fortbildningsstipendium kan sökas 
av den som planerar att gå en MEDIA-
stödd vidareutbildning. Ta gärna kontakt 
med fortbildningskonsulenten i samband 
med att du söker till den utbildning du 
vill gå. Ansökningsdatum för fortbild-
ningsstöd är 1 december 2006. 
  Det finns även ett särskilt stöd för 
kvinnliga filmskapare som är avsett för 
praktik på en långfilmsproduktion un-
der cirka två månader. Det gäller såväl 
manusförfattare som regissörer. Stödet 
kan sökas när som helst under året och 
behandlas löpande. Se vidare  
www.sfi.se/fortbildning

 

Handläggare av MEDIA-programmet.
Vanlig post: Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency (EACEA), 
Bour 3/30, B-1049 Bryssel
Kurir: Education, Audiovisual & Culture 
Executive Agency (EACEA), Bour 3/30, 
Rue de Genève 1, B-1049 Bryssel 
Besök: Rue Colonel Bourg 135, Bryssel 
http://eacea.ec.europa.eu

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell, Henrik Schmidt 
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

Biografdistribution selektivt  12/2005

Atlantic Film Requiem 10 000

Folkets Bio Laitakapungin Valot 13 000

Pavee Lackeen - The  Traveller Girl 7 000

Njutafilms Johanna 6 000

Noble Distribution Sweden  Ils 15 000

Non Stop Ent. Elementarteilchen 15 000

Sandrew Metronome

The Road to Guantanamo 16 000

Svensk Filmindustri

Asterix et les vikings 31 500

i2i Audiovisual 03/2005

Filmlance International 29 064

Festivaler 06/2005

BUFF 21 600

Fantastisk filmfestival 10 000

Uppsala kortfilmfestival 25 000

Stöd till tv-distribution 10/2005

WG Film Westman & Gertten 52 000

Filmlance International 434 000

Utveckling 09/2005

Enskilt projekt

PeÅ Holmquist Film 20 000

Atmo Media Network 30 000

Helgi Felixson Filmproduktion 30 000

Produktionsgrupp. Wechselmann 30 000

Lats Film 20 000

Slate funding 1

Bob Film Sweden 90 000

Slate funding 2nd stage

Tre vänner 150 000


