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MEDIA 2007 i hamn

Europaparlamentet och Europarådet antog 
den 15 november det nya MEDIA-program-
met för perioden  2007-2013. Det nya 
programmet börjar gälla den 1 januari 2007.  
   Det tidigare MEDIA Plus-programmet 
kommer upphör därmed den sista decem-
ber 2006. Flertalet stödordningar från det 
gamla programmet återupptas dock inom 
MEDIA 2007. Fokus kommer även i fort-
sättningen ligga på stadierna före och efter 
produktion av ett audiovisuellt verk: det vill 
säga utbildning, utveckling, distribution 
och pilotprojekt. 
    Ruth Hieronymi, ledamot i Europaparla-
mentets kulturutskott, påpekar att pro-
grammet genom parlamentets ändringar på 
ett tydligare sätt tar fasta på den europeiska 
filmens betydelse för interkulturell dialog, 
språklig och kulturell mångfald. 
    Stöd till digitalisering har blivit ett 
centralt inslag i programmet. Med hjälp 
av digitala kataloger ska medborgarna ges 
bättre tillgång till Europas filmarv. Större 
vikt än i kommissionens ursprungliga för-
slag läggs vid företag och institutioner med 
specialisering på lånefinansiering i den 
audiovisuella sektorn.  

Ett antal nya stöd inom områdena digital 
distribution, tillgång till finansiering och 
marknadsföring kommer att introduceras. 
MEDIA Desk återkommer med mer infor-
mation då riktlinjer har utformats för dessa 
stödordningar.  

Nytt om utvecklingsstöd 

Under december månad beräknas utlys-
ningen för de första utvecklingsstöden 
inom MEDIA 2007 komma. Som tidigare 
är det möjligt att söka stöd för utveckling 
av ett enskilt projekt, eller för flera projekt 
samtidigt (Slate Funding). För projekt som 
deltagit i en MEDIA-finansierad utbildning 
finns möjlighet att söka utvecklingsstö-
det MEDIA New Talent. En förändring i 
reglerna för utvecklingsstöden är att kravet 
på återinvesteringsprojekt  är borttaget 
inför 2007. Film, tv och multimediaprojekt 
kan söka stöd och deadline för ansökan är 
preliminärt angiven till mitten av april.  
    Informationsmöten om utvecklingsstö-
den och tv-distributionsstödet kommer att 
hållas i Stockholm, Göteborg och Malmö i 
början av nästa år. För mer information och 
anmälan kontakta gärna oss på desken! 

Finansieringsforum på BUFF

Inför 2007 tar BUFF, Barn- och ungdoms-
filmfestivalen i Malmö, ett steg närmre 
produktion av barnfilm i Nordeuropa och 
arrangerar för första gången ett finansie-
ringsforum: BUFF Financing Forum (BUFF:
FF). Forumet, som fått stöd av MEDIA, äger 
rum under festivalen den 16-17 mars. 
 – Vi upplever att det finns ett stort behov 
för professionella barnfilmsproducenter att 
mötas och att få presentera sina projekt för 
internationella finansiärer. Därför har vi 
skapat BUFF:FF, berättar Karin Johansson-
Mex på Region Skåne som initierat forumet 
tillsammans med filmfestivalen. 
    Åtta utvalda projekt kommer att få pitcha 
för Forums deltagare och få möjlighet att 
boka privata möten med tv-kanaler och 
filmfonder. Den som istället registrerat sig 
som observatör kommer att i mån av tid 
kunna diskutera framtida projekt med fi-
nansiärerna, och få mer kunskap om deras 
önskemål kring format och innehåll. 
 – Det finns flera syften med BUFF:FF, för-
klarar Karin Johansson-Mex. Vi vill skapa 
en stark samlingspunkt för produktion av 
kvalitativ barnfilm, som saknas i Norden. 
Forumet ska också skapa ett kreativt, öppet 
samtal och underlätta för producenterna 
att få kontakt med tyngre finansieringsin-
stanser. Det ska finnas möjlighet att träffa 
fler än de som redan ingår i kontaktnätet! 
    

Projekt och finansiärer kommer att bjudas 
in från de nordiska länderna, Östersjöre-
gionen, Tyskland och Benelux. Producenter 
kan anmäla sitt projekt innan den 1 februari 
via www.financingforum.eu. Projektet måste 
vara minst 72 min långt, ska vara för bio 
eller tv, och bör ha kommit en bit på vägen 
med finansieringen. 

Ali Abdulsalam i den MEDIA-stödda filmen Hoppet, med biopremiär i vinter. Möt filmens producenter och 
diskutera finansiering av svensk barnfilm under Göteborgs filmfestival, se sidan 3. Foto: Vihan De Mel / Sonet

Förväntansfull publik på BUFF Foto: Erik Mårtensson



Kurser och seminarier

ANIMATION FILMMAKING: COMMISSIO-
NED FILMS AND BOOK ADAPTATIONS
23 april-6 juli i Valence, Frankrike
La Poudrière ger en elva veckor lång 
kurs som handlar om hur man utvecklar 
animerade projekt från litterär förlaga. 
Kursen inkluderar en vecka på Annecys 
animationsfestival med den tillhörande 
marknaden MIFA. Sista ansökningsda-
tum är 1 mars. poudriere@wannadoo.fr 

THE ANIMATION WORKSHOP: 
 - 3D CHARACHTER ANIMATION 
 - CONCEPT DEVELOPMENT
26 februari-1 juni och 2-13 april i 
Viborg, Danmark
Två professionella utbildningar inom ani-
mation. 3D-animationskursen har som 
syfte att vidareutbilda redan yrkesverk-
samma animatörer. Sista ansöknings-
datum är 26 januari. Konceptkursen 
är en 10 dagar lång intensivkurs som 
analyserar hur man praktiskt skapar och 
säljer animerade filmer och tv-program. 
Kursen består dels av föreläsningar om 
konstnärliga element, format och struk-
turer och dels av möten då deltagarna får 
möjlighet att utveckla egna projekt. Sista 
ansökningsdatum för kursen är 2 mars. 
www.animwork.dk

DIGITRAINING PLUS: NEW TECHNOLO-
GIES FOR EUROPEAN CINEMAS 
28 mars - 1 april i Kuurne, Belgien
Media Salles håller denna kurs kring eu-
ropeiska och internationella marknader 
för digital visning, teknisk översikt över 
digitala format, ekonomi för digitalbio, 
marknadsaspekter och strategier mot 
piratkopiering. Sista ansökningsdatum är 
23 februari. www.mediasalles.it

DISCOVERY CAMPUS: 
OPEN TRAINING SESSIONS
Februari i München, Tyskland
Ledande experter diskuterar och presen-
terar tankar kring dokumentärfilmens 
fortlevnad och utveckling. Fokus ligger 
på hur filmskapare kan etablera sig på 
den internationella dokumentära mark-
naden och hur man kan närma sig den på 
nya sätt. Seminarier hålls fyra gånger om 
året. Ansökan sker senast fem dagar före 
startdatum. www.discovery-campus.de

ESODOC
Maj i Italien, juli i Ungern, oktober i 
Tyskland
Under tre veckolånga kursblock får 
europeiska dokumentärproducenter 
möjlighet att träffas och antingen indivi-
duellt eller i grupp utveckla sina projekt. 

Fokus ligger på samhällsdokumentärer 
samt relationer till ideella organisationer 
och NGO:s. Praktiskt arbete varvas med 
föreläsningar och workshops. Kursen 
avslutas med en pitching där deltagare 
får chans att presentera sina projekt 
för beslutsfattare inom tv, den ideella 
sektorn och olika samhällskanaler. Sista 
ansökningsdatum är 16 mars. 
www.esodoc.com

ESSENTIAL LEGAL FRAMEWORK:  
RIGHTS CLEARANCE
19-22 april i Wien, Österrike
Erich Pommer-institutet håller kursen 
Essential Legal Framework två gånger 
om året. I denna första upplaga ligger 
fokus på rättigheter till text, musik och 
bilder. Hur får man bäst tillgång till upp-
hovsrättsskyddat material till en film-, 
tv- eller multimediaproduktion? Både 
teoretisk och praktisk utbildning ingår i 
kursen. www.media-law-training.org

EUROPEAN ANIMATION MASTERCLASS
5 mars-30 november i Halle, Tyskland
Halvårslång intensivutbildning kring 
animationsteknik med föreläsningar, 
demonstrationer, individuella och grupp-
arbeten samt praktik. Utbildningen är 
kostnadsfri. Ansök innan 5 februari 2007. 
www.eam-masterclass.de

EUROPEAN FILMS CROSSING BORDERS 
6-8 februari i Berlin, Tyskland
På denna kurs får yrkesverksamma 
inom filmindustrin råd från europeiska 
experter inom marknadsföring och för-
säljning. Fallstudier, rättigheter, pitching 
och förhandlingskunskaper med mera 
kommer att behandlas under två och en 
halv kursdagar som ligger i anslutning 
till Berlins filmfestival. Sista ansöknings-
datum är 31 december. 
www.eufilmscrossingborders.com

ÈQUINOXE WORKSHOPS 
Juni i Evian, Frankrike
En kurs som riktar sig till manusförfat-
tare med redan påbörjade projekt. Under 
två intensiva kursveckor per år träffar 
deltagarna internationella manusexper-
ter för att gå igenom och förstärka ut-
vecklingen av respektive manusprojekt. 
Deadline är 15 februari. Kursen ges även i 
december med deadline 15 augusti. 
www.equinoxetbc.fr

FILM RESTORATION SUMMER SCHOOOL
2 maj-29 juli i Bologna, Italien
Nya digitala tekniker har inneburit stora 
förändringar inom metoder för restau-
rering av film. Detta är en fortbildnings-
kurs för de som arbetar eller vill arbeta 
med filmarkiv och restaurering av film i 

dessa nya tider. Sista ansökningsdatum 
är 8 mars. www.cinetecadibologna.it

INSIGHT OUT
19-24 mars i Potsdam, Tyskland
Alla aspekter av digital filmproduktion, 
postproduktion och digitalt arbetsflöde 
behandlas under denna intensivkurs. 
Internationella experter undervisar med 
en praktisk infallsvinkel och med fokus 
på den senaste tekniken. Ansök innan 23 
februari. www.hff-potsdam.de/insightout

MFI SCRIPT WORKSHOPS
Juni – december i Grekland
Manusutvecklingskurs som anordnas 
av Mediterranean Film Institute och 
som genomförs med projekt. Det går att 
söka med med ett treatment eller första 
version av ett manus för utveckling till 
slutgiltig version. Kursen är uppdelad 
på fyra tillfällen om en vecka vardera. I 
juni och oktober hålls undervisningen i 
Grekland, i september och december sker 
den on-line. Skrivandet varvas med ma-
nusanalys med fokus på handlingens dra-
matiska element. Att delta i kursen som 
observatör är också möjligt. Deadline för 
ansökan är 15 februari. www.mfi.gr

NIPKOW PROGRAMM
Berlin, Tyskland, med start två ggr/år
Ett praktikprogram för producenter, dist-
ributörer, säljagenter, marknadschefer, 
regissörer och manusförfattare. Delta-
gare utvecklar sitt projekt i samarbete 
med bolag och förbättrar samtidigt sitt 
europeiska nätverk. Programmet stärker 
deltagarnas färdigheter inom flera olika 
områden inklusive till exempel pitching 
till produktion, multimediautveckling 
och distribution. Deadline för ansökan är 
31 mars och 30 september. 
www.nipkow.de

SAGASNET DEVELOPING INTERACTIVE 
NARRATIVE CONTENT SEMINAR 
29 april – 4 maj i Stuttgart, Tyskland
Denna kurs handlar om att utveckla be-
rättarstrukturer i interaktiva medier. De 
antagna projekten påverkar utformingen. 
Kursen består av ett fem dagar långt 
seminarium samt individuell rådgivning 
som styrs av vilka behov projektet har 
– konstnärliga, ekonomiska och juri-
diska. Sökande med ett specifikt projekt 
bör göra det innan 10 februari. För att 
delta endast som observatör är deadline 
24 april. www.sagasnet.de

SCRIPT & PITCH WORKSHOPS
Italien och Frankrike i mars, juni, 
november  
Med målsättning att stärka manusförfat-
tares och dramaturgers ställning inom 



filmbranschen anordnar MGlab Italy 
professionella manusutvecklingskurser 
som består av tre workshops och två 
online-sessioner. Fokus ligger på att 
utveckla en fungerade och framgångsrik 
pitch-teknik samt att skapa nya nätverk 
mellan europeiska manusutvecklare. 
Sista ansökningsdatum är 25 februari. 
www.scriptpitchworkshops.com

STRATEGICS FILM FINANCE FORUM
23-25 mars i Luxemburg 
En kurs med tema europeisk samproduk-
tion, lånefinansiering och skatter som 
vänder sig till producenter och andra 
branschrepresentanter som till exempel 
distributörer, säljagenter, aktieägare, juri-
diska administratörer m. fl. Deltagarna 
lär sig  det senaste kring samproduk-
tionsfinansiering och avtalskrivning. 
www.strategics.lu

Sources 2 till Örebro

Sources 2 är en manusutvecklingskurs 
för filmprojekt. I sju intensiva dagar 
ägnar man sig åt drama (och ibland 
även kreativ dokumentär) för tv eller 
bio. Under en tremånadersperiod får 
deltagarna sedan handledning på distans 
för att avsluta med en träff och uppfölj-
ning av projektet. Glädjande för svenska 
deltagare är att Sources 2 förlägger en av 
sina workshops i Örebro län i juni.
     Kursen riktar sig till manusförfattare 
och deras producenter, som kommit en 
bit med sina projekt men behöver hjälp 
med att utveckla dem vidare. Till buds 
står erfarna handledare och andra kurs-
deltagare från hela Europa.
– Det som är spännande 
med Sources 2 är att de 
inte har en strikt modell 
för hur man skriver manus. 
De använder intuition 
och öppna samtal mellan 
författare och handledare 
istället, berättar Åke Lundström, pro-
jektledare på Filmpol Mitt, Sources 2:s 
svenska samarbetspartner.
– Ett europeiskt samarbete är mycket vik-
tigt för att en liten region ska få impulser 
och för att man som manusförfattare ska 
kunna utvecklas. Vi kommer att ordna 
flera andra evenemang samtidigt som 
Sources 2 för att skapa ytterligare kon-
taktytor, berättar Åke Lundström.
Sources 2 äger rum mellan 8 och 16 juni 
i Örebro län. Sista ansökningsdatum är 1 
mars, och för deltagande krävs ett längre 
dramaprojekt på manusstadiet. Kursen 
ges även för tv-dramaprojekt i Uleåborg 
17-22 april, med sista anmälningsdatum 1 
januari. www.sources2.de

Marknader och festivaler

GÖTEBORGS FILMFESTIVAL
27 januari-5 februari i Göteborg
Göteborgs filmfestival är Nordens största 
publika filmfestival med ett brett utbud 
av film, seminarier och branschevene-
mang. Sista datum för ackreditering är 8 
januari via www.filmfestival.org.
   Filmfestivalen och MEDIA Desk ar-
rangerar inom ramen för Cinemix ett se-
minarium kring långfilmen Hoppet, som 
får premiär under festivalen och som 

MEDIA-finansierats. 
Produktionsbolaget 
Happy Zingo bevilja-
des både utvecklings-

stöd och i2i Audiovisual för filmen. Semi-
nariet äger rum fredag den 2 februari kl 
10.00 på Respekt, Järntorget.
  MEDIA Desk kommer att finnas på plats 
under större delen av festivalen. Hör 
gärna av dig om du vill du boka ett möte 
med oss. 

BERLINALE
8-18 februari i Berlin, Tyskland
The Marketplace erbjuder även i år 
branschfolk att registrera sig vid MEDIA-
programmets informationscenter på Eu-
ropean Film Market. Det finns möjlighet 
att använda platsen för möten, att lämna 
meddelanden, samt tillgång till Internet 
och visningsrum. Plats finns för ungefär 
100 registrerade. Registrering är gratis 
men en ackreditering till marknaden är 
nödvändig. Anmälan görs till The Mar-
ketplace, www.marketplace-events.com.
Även i år anordnar den tyska MEDIA-
desken ”Share your slate” då det finns 
möjlighet för bolag med en slate funding 
att träffa andra europeiska bolag för att 
diskutera sina projekt, något som kanske 
kan utmynna i samproduktioner. För 
anmälan kontakta den svenska desken. 

BUFF
13-17 mars i Malmö
Internationell barn- och ungdomsfilmfes-
tival med filmvisningar, seminarier och 
mycket annat. I år är teman i program-
met bland annat Kina och Ulf Malmros-
filmer. Dessutom anordnas för första 
gången BUFF:FF, ett finansieringsforum 
för nordeuropeisk barnfilm. Se även 
artikel på första sidan. www.buff.se

MIFA
13-15 juni, Annecy, Frankrike
Under den internationella animationsfes-
tivalen i Annecy pågår den kanske vikti-
gaste europeiska innehålls-
marknaden för animerad 
film, MIFA. På 2006 års 
marknad deltog cirka 900 
bolag. MEDIA-programmet 
ger även i år mindre aktörer 
möjlighet att registrera sig till förmånliga 
villkor. Sista anmälningsdatum till redu-
cerat pris är 31 mars. www.mifa.org

DOCS IN THESSALONIKI
21-25 mars, Thessaloniki, Grekland
EDN står som värd för detta pitchingfo-
rum under dokumentärfilmfestivalen i 
Thessaloniki. Under de inledande tre da-
garna utvecklar deltagarna sina projekt i 
samråd med internationella experter. De 
avslutande två dagarna pitchas projekten 
för en internationell panel av finansiärer. 
Det ges också goda möjligheter att stärka 
sitt internationella nätverk inför kom-
mande projekt. Sista ansökningsdatum 
är 1 februari, för mer information och 
riktlinjer se www.edn.dk

Nytt från Europa
 
NY INTERNATIONELL MEDIA-HEMSIDA 
På adressen www.ec.europa.eu/media 
finns från januari all internationell infor-
mation rörande MEDIA 2007. Sidan har 
fått ett helt nytt utseende samt innehåll 
och därmed gjorts mer informativ och 
användarvänlig. Information från MEDIA 
Desk Sverige och nyheter som rör den 
svenska branschen hittas liksom tidigare 
på www.mediadesk.se.

ÅRSBÖCKER FRÅN EUROPEAN 
AUDIOVISUAL OBSERVATORY  
Nu är det möjligt att beställa EAO:s 
årsböcker för 2006. EAO sammanstäl-
ler årligen information om den eurpe-
iska marknaden från över 1000 källor. 
Den utförliga boken är uppdelad i tre 
volymer: film/bio, tv och video. Till-
sammans ger de en samlad bild av den 
europeiska audiovisuella industrin och 
marknadens utveckling. På www.obs.coe.
int/oea_publ/yb finns mer information 
och beställningsformulär.

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
Säljagenter 07/2006 22 december 
Marknadsföring 11/2006 15 januari

Åke Lundström



Eurimages

ANSÖKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
9 januari  25-27 februari
5 mars  29 april - 1 maj
4 maj  1-3 juli
27 augusti 14-16 oktober
22 oktober 16-19 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

Underbar och älskad av alla Foto: Göran Hallberg

SVENSKT LÅNGFILMSPROjEKT FICK 
STÖD AV EURIMAGES
Den svenska långfilmen Underbar och 
älskad av alla, i regi av Hannes Holm, 
fick bifall från Eurimages på beslusmö-
tet i oktober. Huvudproducent är S/S 
Fladen Film, som samproducerar filmen 
med TV 4, Buena Vista, Nordisk Film i 
Danmark och SK Film i Österrike. Under-
bar och älskad av alla beviljades 280 000 
euro i produktionsstöd och har beräknad 
biopremiär den 24 augusti 2007. 

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. Närmaste ansökningsdeadlines 
för fortbildningsstöd är 1 mars och 1 juni 
2007.
  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
 

ADRESSÄNDRING TILL EACEA
Handläggarenhet för bland annat 
MEDIA-programmet i Bryssel.
Vanlig post: Education, Audiovisual 
& Culture Executive Agency (EACEA), 
MEDIA Programme, Bour 3/30, B-1049 
Bryssel
Kurir (ny): Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency (EACEA), 
MEDIA Programme, Bour 3/30, Avenue 
du Bourget 1, B-1140 Evere 
Besök: Rue Colonel Bourg 135, Bryssel 
http://eacea.ec.europa.eu

NY MEDARBETARE PÅ DESKEN
 
 
Under Ulrika Nisells 
tjänstledighet arbetar 
Sara Nordlund som assis-
tent och Henrik Schmidt 
är t.f. koordinator för 
MEDIA Desk Sverige.

Sara Nordlund

Nya resultat
 
Under 2006 har sammalagt arton svens-
ka film- och multimediaproduktionsbo-
lag tilldelats MEDIA:s utvecklingsstöd. 
Årets utfall på 810 000 euro (ca 7,5 
miljoner SEK) placerar Sverige på en 
femteplats i Europa efter Frankrike, Stor-
britannien, Tyskland och Italien. De elva 
svenska bolag som beviljats utvecklings-
stöd efter årets sista deadline återfinns i 
tabellen till höger. 

PORTO 
BETALT

SVERIGEB

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

A programme of the European Union

Stöd till tv-distribution 10/2005               euro

Charon Film  The Heathrow Towel 100 000

Utveckling 09/2005

Enskilt projekt

ACNE Film  In Search of... Norbert 20 000

Hob AB  Between Two Fires 40 000

Månharen film & tv Pacharincama 30 000

Pipistrello Studios  Spinkis 40 000

Charon Film  The Hotel 30 000

Sotfilm  Blue Jaguar - Black Days 20 000

Zigzag Animation Spot & Splodge 50 000

Garagefilm  Plåster 30 000

MTG Modern TV The Decieved 30 000

Slate funding 1

Story 60 000

Filmkreatörerna Prah & Björk 90 000

i2i Audiovisual 03/2006

GF Studios Göta Kanal 2 50 000

Tre Vänner Ett öga rött 21 150

Happy Zingo Hoppet 50 000

Götafilm Mustafa/Massimo 15 138

Götafilm Upp till kamp 11 969

Marknadsföring 05/2005

BUFF Financing Forum 35 000

Biografdistribution selektivt 12/05           euro

Folkets Bio     
Lotte from Gadgetville 30 000

Noble Distribution              
Quelques jours en Septembre 9 000

Nordisk Film            
Efter bröllopet 60 000

Sandrew Metronome             
Att återvända
Paris je t´aime

50 000
35 000

Starlet Media                          
Ogrobadogroba
Mistrz

4 000
5 000

Svensk Filmindustri 
The Science of Sleep 26 000

SAMTLIGA RESULTAT FÖR 2006 FINNS PÅ www.mediadesk.se

ETT GOTT NYTT ÅR MED GODA NYA 
RESULTAT ÖNSKAR VI PÅ DESKEN!


