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Hampus Johansson, Jens Jonsson och Jerry Johansson. Foto: Johan Bergmark

Jens Jonssons film Ping-Pongkingen får sin premiär i tävlan på Sundance filmfestival. 
Den ingår i BOB Films MEDIA- slate från 2006 och har dessutom fått MEDIA:s stöd till 
finansiering; i2i Audiovisual. Filmen beräknas få svensk biopremiär i februari 2008.

Nya utlysningar

Stöd till tv-distribution (19/07)
Stödet riktar sig till oberoende produk-
tionsbolag med projekt ämnade för tv. 
Projekten ska vara minst 50 minuter för 
drama, och 25 minuter för dokumentärer 
och animerade program. Grundkrav: minst 
50% av produktionskostnaderna måste vara 
säkrade och tre tv-kanaler från  
MEDIA-länder involverade. Detta innebär 
att tv-kanaler går in i projektet antingen 
med köp av visningsrätter eller som sam-
producenter. Projektet måste kunna defi-
nieras som ”europeiskt” i fråga om finansie-
ring och konstnärligt deltagande. Stödet är 
ett rent bidrag och beroende på projektets 
budget och finansieringsplan kan det ut-
göra maximalt 12,5% av totalbudgeten för 
fiktion- och animationsprojekt samt ända 
upp till 20% för dokumentärer. Maximalt 
belopp per fiktionsprojekt är 500 000 euro 
och för dokumentärprojekt är det maxima-
la beloppet 300 000 euro. Ansökan skickas 
in tidigast sex månader innan inspelnings-
start och senast första inspelningsdag. 

Nytt för den här utlysningen: Ett bolag kan 
skicka in ansökan för samma projekt högst 
två gånger. Utvärderingen av ansökningar 
har blivit något mer flexibel än tidigare. 
Deadlines är 22 februari och 13 juni 2008.

i2i Audiovisual (29/07) 
Stödet riktas till produktionsbolag och 
syftar till att underlätta för oberoende pro-
ducenter att få tillgång till extern finansie-
ring från banker och andra finansinstitut. 
Mellan 5 000 och 50 000 euro kan sökas 
per projekt, för följande poster i produk-
tionsbudgeten:
- försäkringar
- completion bond
- lånekostnader
Ett bolag kan söka för maximalt två projekt 
under denna utlysning. Deadline är  
14 januari 2008 för projekt med inspel-
ningsstart och signerade kontrakt mellan 
1 juli och 31 december 2007. Deadline är 
7 juli 2008 för projekt med inspelningsstart 
samt signerade kontrakt mellan 1 januari 
och 30 juni 2008.

Automatiskt distributionsstöd (27/07)
Innebär att bidragets storlek beräknas uti-
från biografdistributörens antal sålda biljet-
ter till icke-nationell europeisk film. Belop-
pet skall sedan återinvesteras i samproduk-
tion, förvärv av distributionsrättigheter 
eller marknadsföring av ny icke-nationell 
europeisk film. Svenska distributörer kan 
beviljas 0,50 till 0,70 euro per såld biljett 
beroende på filmens ursprungsland. Dead-
line för ansökan är 30 april 2008. Var upp-
märksam på att återinvesteringsperioden 
avslutas 1 oktober 2009. 
 
Riktlinjer och ansökningshandlingar till 
ovannämnda utlysningar finns på  
www.mediadesk.se, under fliken STÖD. 
Kontakta gärna desken för tips och råd 
inför ansökan.

Aktuellt från Bryssel

Ny era för audiovisuella medier i EU
Den 29 november antog Europaparlamentet 
formellt utan ändringar rådets gemensam-
ma ståndpunkt om direktivet om audiovisu-
ella medietjänster utan gränser som är en 
uppdatering av direktivet televisionen utan 
gränser. Det nya direktivet moderniserar 
reglerna för den audiovisuella branschen 
i EU och skapar ett regelverk för alla typer 
av audiovisuella medietjänster, inklusive 
beställtjänster. Genom mindre detaljerade 
och mer flexibla regler för tv-reklam kom-
mer audiovisuellt programinnehåll att 
kunna finansieras på ett bättre sätt. 

Medlemsstaterna har 24 månader på sig att 
införliva de nya reglerna i nationell lagstift-
ning så att de kan tillämpas fullt ut 2009. 
Kommissionsledamot Viviane Reding har 
uppmanat medlemsstaterna att införliva 
direktivet med ”lätt hand”, det vill säga att 
inte lägga till alltför många striktare regler 
på nationell nivå, så att den audiovisuella 
branschen kan dra full nytta av den frihet 
som ges. Läs mer om överenskommelsen 
och om huvudpunkterna: 
www.europarl.europa.eu
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Kurser och seminarier

ThE ANIMATIoN woRKShop: 3D 
chARAcTER ANIMATIoN - ANIMATED 
fEATuRES, Tv-SERIES AND gAMES 
4 mars-7 juni i Viborg, Danmark  
Animationskurs med syfte att vidareut-
bilda redan yrkesverksamma animatörer. 
Sista ansökningsdatum för kursen är 31 
januari. www.animwork.dk

ANIMATIoN fIlMDIREcTINg – ADApTA-
TIoNS AND coMMISSIoNED fIlMS 
28 april-11 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 februari. www.poudriere.eu/fr

DIScovERY cAMpuS: 
opEN TRAININg SESSIoNS  2008 
7-8 mars i Bryssel, Belgien
Helgkonferens för dokumentärbranschen 
med presentationer, fallstudier, paneler. 
Ledande experter diskuterar och presen-
terar tankar kring dokumentärfilm, dess 
fortlevnad och utveckling. Ansökan sker 
senast en vecka före startdatum. www.
discovery-campus.de 

ESoDoc 
17-23 maj i Trento, Italien; 19-25 juli i 
Budapest, Ungern; 4-10 oktober i 
Hällefors
Under tre veckolånga kursblock får 
europeiska dokumentärproducenter 
möjlighet att träffas och antingen indivi-
duellt eller i grupp utveckla sina projekt. 
En av kursetapperna hålls i Hällefors. 
Fokus ligger på samhällsdokumentärer 
samt relationer till ideella organisationer 
och NGO:s. Praktiskt arbete varvas med 
föreläsningar och workshops. Kursen av-
slutas med en pitching där deltagare får 
chans att presentera sina projekt för be-
slutsfattare inom tv, den ideella sektorn 
och olika samhällskanaler. Deadline för 
ansökan är 18 mars. www.esodoc.com 

SouRcES2  
17-25 april i Dublin, Irland
En manusutvecklingskurs för filmprojekt. 
I sju intensiva dagar ägnar man sig åt 
drama och kreativ dokumentär för tv el-
ler bio. Under en tremånadersperiod får 
deltagarna sedan handledning på distans 
för att avsluta med en träff och uppfölj-
ning av projektet. Sista datum för ansö-
kan är 1 mars. www.sources2.de

 

SouRcES2 – coMpAcT
26-31 mars i Lausanne, Schweiz  
En manusutvecklingskurs som riktar sig 
till manusförfattare och regi/producent-
team som vill utveckla sitt kortfilms-
projekt. Under en tremånadersperiod 
får deltagarna handledning först vid en 
workshop och vidare på distans. Sista 
ansökningsdatum är 1 januari.  
www.sources2.de 

pYgMAlIoN pluS 
Juni och oktober, i Tyskland och  
i Amsterdam, Nederländerna 
Manusutvecklingskurs med inriktning 
på material för barn- och familjeproduk-
tioner. Såväl film som tv och interaktiva 
media-projekt är välkomna att söka. 
Producenter och regissörer uppmanas 
att söka i team med manusförfattaren. 
Deadline för ansökan är första veckan i 
mars. www.pygmalionplus.org

ScRIpT & pITch  
Mars, juni, november 2008 och 
januari 2009. Alba, Italien; Britany, 
Frankrike; Torino, Italien; Rotterdam, 
Nederländerna  
Med målsättning att stärka manusförfat-
tares och dramaturgers ställning inom
filmbranschen anordnar MGlab Italy 
professionella manusutvecklingskurser 
som består av ett antal workshops och  
online-sessioner. Fokus ligger på att ut-
veckla en fungerade och framgångsrik 
pitch-teknik samt att skapa nya nätverk
mellan europeiska manusutvecklare. 
Sista ansökningsdatum är 18 februari. 
www.scriptpitchworkshops.com

Fortbildningsstöd

Det är återigen möjligt att söka 
SFI:s fortbildningsstöd för den som vill 
gå någon av de MEDIA-stödda vidareut-
bildningarna. Stöd kan endast sökas av 
etablerade och aktiva filmarbetare och 
huvudsakligen manusförfattare, regis-
sörer och producenter. Ansökningar be-
handlas löpande och svar kommer inom 
sex veckor. För ansökan och riktlinjer se 
www.sfi.se/fortbildning eller kontakta 
MEDIA Desk.

flER KuRSER och MER 
INfoRMATIoN hITTAR Du på  

www.mediadesk.se

Vidareutbildad

Andreas Tibblin, från Drama Svecia, var 
en av deltagarna vid fjolårets kursom-
gång av Script & Pitch. 
– Första gången träffades vi i Alba, andra 
i Stockholm, tredje i Torino och fjärde 
kommer att bli i Andé i Frankrike. 
Andreas Tibblin håller fortfarande kon-
takt med handledare och deltagare han 
lärde känna under utbildningen:
– Det är väldigt kul att träffa människor 
med liknande intressen från hela 
Europa. Det har också varit givande att 
lära känna de andra på kursen. Jag tror 
genom att umgås med dem, prata om 
manus, höra på föreläsningar, så har jag 
utvecklats som manusförfattare i det 
stora hela.
Handledarna var bra, tyckte han,  och  
kursarrangörerna ansträngde sig för att 
anpassa undervisningen efter deltagar-
nas förmåga. 
– Jag gick kursen för att utveckla ett 
långfilmsmanus jag jobbar med och jag 
rekommenderar kursen till alla som vill 
utveckla ett projekt och känner att de 
behöver lite ramar för att faktiskt bli klar 
med manuset.
Nästa Script & Pitch börjar i mars 2008 i 
Alba, Italien. Se notis här intill.

Träffa din handläggare

pRoDucENTMÖTE uNDER 
gÖTEBoRgS fIlMfESTIvAl 
Virve Indren, handläggare i Bryssel för 
MEDIA:s utvecklingsstöd för de nordiska 
länderna, besöker filmfestivalen. Produ-
center med eller utan MEDIA-kontrakt är 
välkomna till ett möte torsdag den 31 ja-
nuari kl. 14-16, då Virve Indren kommer 
att tala om ansöknings- och urvalspro-
cessen, men även om kontraktsrapporte-
ring. För anmälan och mer information 
kontakta MEDIA Desk Sverige.



Försäljningssuccé

Du lEvANDE SålD TIll hElA EuRopA
Roy Anderssons festival- och kritiker-
succé Du levande har hittills sålts till 24 
europeiska länder. Filmen, som hade 
premiär i Sverige i september, ser där-
med ut att få en så gott som heltäckande 
spridning över kontinenten. En inte 
oviktig faktor är MEDIA:s selektiva dist-
ributionsstöd, som hittills givit tretton 
distributörer sammanlagt 347 000 euro 
för att marknadsföra filmen, och se till 
att den går upp i ett tillräckligt antal ko-
pior i respektive land.
Du levande säljs av den franska säljagen-
ten Coproduction office, där man gärna 
understryker betydelsen av MEDIA:s 
stöd. De har hittills sålt filmen till följan-
de länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, 
Estland, Finland, Frankrike, Grekland, 
Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 
Nederländerna, Norge, Polen, Rumäni-
en, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spa-
nien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, 
Ungern och Österrike, samt ytterligare 
elva länder utanför Europa.

Aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline
utveckling 16/2007 15 april

Interaktiva verk 17/2007 15 april

Biografdistr. auto. 27/2007 30 april

Tv-distribution 19/2007 22 februari, 13 juni

i2i Audovisual 29/2007 14 januari, 7 juli

festivaler 18/2007 30 april

Marknader och festivaler

gÖTEBoRgS fIlMfESTIvAl
25 januari-4 februari i Göteborg
Göteborgs filmfestival är Nordens största 
publika filmfestival med ett brett utbud 
av film, seminarier och branschevene-
mang. Bland annat anordnas Nordic Film 
Market, marknadsplatsen för ny nordisk 
film mellan den 31 januari-3 februari. 
Sista ackrediteringsdag är 8 januari. 
www.filmfestival.org

Filmfestivalen och MEDIA Desk 
arrangerar inom ramen för Cinemix ett 
seminarium med tema Europeisk utblick: 
Hur får jag ut min film utanför Sverige? 
Medverkande bland andra Pia Lund-
berg, utlandschef på SFI, Rikke Ennis, 
VD för Trust Film Sales, Maria Sjöberg, 
skandinavienkorrespondent för Cannes 
filmfestival. Fredag 1 februari, kl 10.00 
på Respekt, Järntorget.

MEDIA Desk kommer att finnas på plats 
under större delen av festivalen. Hör gär-
na av dig om du vill du boka ett enskilt 
möte med oss. 

BERlINS fIlMfESTIvAl/BERlINAlE 
7-17 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 
200 registrerade. Registrering är gratis 
men en ackreditering till marknaden är 
nödvändig. Anmälan görs till The Mar-
ketplace. www.marketplace-events.com 
och www.berlinale.de

MEDIA Desk Tyskland arrangerar ”Share 
your slate” där det finns möjlighet för 
bolag med en slate funding att träffa 
andra europeiska bolag för att diskutera 
sina projekt, något som kan utmynna i 
samproduktioner. För anmälan kontakta 
MEDIA Desk Sverige. 

Buff 
11-15 mars i Malmö 
I år är det 25-års jubileum för den inter-
nationella barn- och ungdomsfilmfestiva-
len. En plats för filmvisningar, seminarier 
och en mötesplats för finansiärer, dist-
ributörer, filmköpare, manusförfattare, 
regissörer, producenter och filmpedago-
ger. För andra gången anordnas BUFF:
FF (13-15 mars), ett finansieringsforum 
för nordeuropeisk barnfilm. www.finan-
cingforum.eu. Sista anmälningsdag för 
projekt är flyttad till 15 januari 2008. Läs 
mer om festivalen på www.buff.se 

DocS IN ThESSAloNIKI
12-16 mars i 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 25 januari, för mer information och 
riktlinjer se www.edn.dk och 
www.filmfestival.gr

INTERNATIoNAl ANIMATED fIlM 
fESTIvAl 
9-14 juni i Annecy, Frankrike 
Festival och marknad för animerad film. 
Bidrag till tävlingen ska anmälas senast 
15 januari. Marknadsdelen MIFA är en av 
Europas största för animation och samlar 
varje år över 900 deltagare, varav 200 
inköpare och publicister. Små europeiska 
bolag som vill delta i MIFA kan anmäla 
sig till MEDIA:s speciella område med 
fördelaktiga villkor. Anmälan ska göras 
senast 31 mars för full tillgång, blankett 
finns på  www.mediadesk.se och 
www.annecy.org



Nya resultat

2007 har hittills gett ett gott utfall för 
sökande från Sverige. Samtliga redan 
publicerade resultat för 2007 återfinns 
på www.mediadesk.se

goTT NYTT åR 
MED goDA NYA RESulTAT 

ÖNSKAR vI på DESKEN!

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

Vid det senaste beslutsmötet fick den 
svensk-danska animerade långfilmen 
Äpplet och ormen 300 000 euro i stöd. 
För den danska regin står Anders Mor-
genthaler, svensk regissör är Josef Fares 
och producener Mimmi Spång och Re-
becka Lafrenz på Garagefilm. Eurimages 
har även lanserat ett särskilt stöd för di-
gitalisering av redan stödda filmer.

ANSÖKNINgS- och BESluTSDATuM 
Ansökan  Beslut
14 januari 2 - 4 mars
17 mars  4 - 6 maj
7 maj   29 juni - 1 juli

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/eurimages

Nyheter

KulTuRSTATISTIK
Eurostat, de europeiska ländernas statis-
tikbyrå, har för första gången tagit fram 
jämförbar statistik om kulturell verk-
samhet från varje EU-land och samlat 
resultaten i skriften Cultural statistics. 
Publikationen innehåller information om 
anställningar inom kultursektorn, om 
företag och extern handel. Under 2005 
arbetade nästan 5 miljoner människor 
inom kultur i de 27 EU-länderna, vilket 
är 2,4 % av totala anställningar. I Sverige 
uppgick siffran till 3,5%. Beställ skriften 
gratis eller läs mer på 
www.ec.europa.eu/eurostat

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), 
Henrik Schmidt, Sara Nordlund 
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

Handläggarenhet för bland annat 
MEDIA-programmet i Bryssel.
Post: Education, Audiovisual &  
Culture Executive Agency (EACEA),  
MEDIA Programme, Bour 3/30,  
B-1049 Bryssel
Kurir: Education, Audiovisual &  
Culture Executive Agency (EACEA),  
MEDIA Programme, Bour 3/30,  
Avenue du Bourget 1, B-1140 Evere 
Besök: Rue Colonel Bourg 135, 
Bryssel
Internet: MEDIA:s internationella  
hemsida: www.ec.europa.eu/media

Utvecklingsstöd enskilt projekt 
(16/2006)                                     euro

Lats Film Dependents 20 000

Original film Fredrika 50 000

Zingo film & tv 
Salmiak och Spocke 40 000

Breidablick film 
Ballastexistens 50 000

Housebars produktion
From Beggar to King of 
China 20 000

Röde Orm  A-kassekungen 40 000

Bigert och Bergström
Life Extended 20 000

Sonet Film 
När man skjuter arbetare 50 000

Utvecklingsstöd slate funding 
(16/2006)                                     euro

Tre vänner 150 000

Biografdistribution selektivt 
(04/2007)                                     euro

Atlantic Film Molière
Lady Chatterley

15 000
25 000

Folkets Bio Trigger
Emmas lycka

6 000
7 000

Noble Entertainment
Death of a President 8 000

NonStop Entertainment
2 dagar i Paris
4 månader, 3 veckor 
och 2 dagar
Mörktblånästansvart
Mio fratello e figlio unico

18 000

7 000
10 000
11 000

Sandrew Metronome 
Farväl Bafana
Irina Palm

9 000
40 000

Svensk Filmindustri
Tillsammans är man 
mindre ensam
Becoming Jane

15 000
12 000

Nordisk Film 
Falskmyntarna 10 000

Scanbox 
I Served the King of 
England 10 000

Tv-distribution (10/2005)          euro

Svensk Filmindustri 
Labyrint 260 000

Laika Film och Television
Det svider i hjärtat 51 000

Yellow Bird Films
Kennedys hjärna 300 000

Bob Film Sweden 
Kungamordet 321 000

i2i Audiovisual (11/2007)           euro

Atmo Metropia 50 000

Bob Film Sweden
Ping-Pongkingen 11 464 

Filmfestivaler (09/2007)           euro

BUFF 25 000

Marknadsföring (14/2007)       euro

BUFF Financing Forum 35 000


