
MEDIA - succé i Cannes 

MEDIA-programmets närvaro var stark 
under den 61:a Cannes filmfestival. I de  
officiella sektionerna visades inte mindre 
än 14 filmer finansierade av MEDIA, ett gott 
tecken på dess betydelse för den europeiska 
filmindustrins fortlevnad.  
Fyra av de prisbelönta filmerna, däribland 
gulpalmsvinnaren Entre les murs av Laurent 
Cantet, var MEDIA-stödda.  
Den 19 maj hölls Europadagen, då Europas 
kulturministrar och kommissionären för 
media och informationssamhället, Viviane 
Reding, diskuterade framtiden för Europas 
filmindustri och presenterade det nya pro-
grammet MEDIA International, för utökat 
utbyte med länder utanför EU. 
Under festivalen delades även European 
Talent Award ut. Priset går till ett lovande 
projekt med utvecklingsstöd från MEDIA. 
I år belönades The Temptations of St. Tony 
från Estland. Veiko Õunpuu skriver manus 
och regisserar; producerar gör Katrin Kissa.  
 

Nordisk Panorama i Malmö

Den ambulerande kort- och dokumentär-
filmfestivalen Nordisk Panorama, som i 
nitton år har turnerat i Norden, kommer 
i år till Malmö. 26 september till 1 okto-
ber samlas större delar av den nordiska 
dokumentär- och kortfilmsbranschen för 
att nätverka och se film. Vissa kommer även 
att delta i det tillhörande pitchingforumet 
Nordisk Forum, som äger rum 29 till 30 
september. Lisa Nyed, festivalchef, är mitt 
uppe i festivalförberedelserna – i mitten av 
juli släpps programmet – och hon och hen-

nes medarbetare har också fullt upp med 
att planera nya inslag i årets festival. Bland 
annat har ett pris instiftats för korta doku-
mentärer (max 30 min); Sparbanksstiftel-
sen Skåne Award, som ger den vinnande 
regissören 30 000 kronor. 
   -Jag kan också avslöja att vi kommer ha 
en hedersgäst i år, nämligen den brittiska 
dokumentärfilmaren Kim Longinotto. 
Under festivalen kommer hon att hålla en 
master class och vi kommer även att visa en 
retrospektiv över hennes filmer. 
   Bland seminarierna märks även Post TV 
Media där moderator Karolina Lidin (NFTF) 
konkret kommer att undersöka nya medier 
och tekniker genom att skärskåda projekt 
och deras affärsmodeller. 
   -Nordisk Panorama är en viktig mötes-
plats för branschen, en nätverksfestival där 
kontakter byggs upp och stärks. Festival-
stödet från MEDIA gör 
det möjligt för oss att 
lyfta festivalen i nivå, vi 
kan bjuda in internatio-
nella gäster, program-
sättare, inköpare med 
flera, och arbeta aktivt 
med marknadsdelen. 
Detta märks inte minst 
här i Malmö, filmproduktionen i regionen 
har fått ett uppsving och en internationell 
utblick. Publikintresset för dokumentärfilm 
har också ökat sedan Nordisk Panorama 
senast var här 2003. Festivalen har lett till 
en förstärkning i internationellt samarbete 
och lokal utbildning, avslutar Lisa Nyed. 
   Gå in på www.nordiskpanorama.com för 
mer information om festivalen. Innan 15 au-
gusti ges rabatt på ackrediteringsavgiften. 
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Aktuella utlysningar
Stöd          Utlysning   Deadline 
Biografdistribution Selektivt     04/2007 1 juli 
i2i Audiovisual            11/2007 7 juli 
Pilotprojekt            12/2007 7 juli  
Video on Demand - Digitalbio  13/2007 14 juli 
Marknadsföring                         14/2007 4 juli 
Marknadsföring utom MEDIA   15/2007 9 juli 

Skådespelarna Michael Nyqvist och Noomi Rapace, regissören Niels Arden Oplev. Foto: Johan Bergmark  

Män som hatar kvinnor blir den första filmen i en serie av tre efter Stieg Larssons för-
lagor i Millennium-serien. Yellow Bird har beviljats 500 000 euro i tv-distributionsstöd 
från MEDIA för produktionen av tv-filmerna.



Nya MEDIA-resultat

  

Kurser och seminarier
 
ACE PRODUCERS NETWORK
November - december, Frankrike
Krav för att få delta i ACE är att man har 
producerat minst en långfilm och har 
ett långfilmsprojekt under utveckling. 
Kursen innehåller bland annat interna-
tionell manusutveckling, finansiering, 

distribution och marknadsföring och 
undervisning sker genom fallstudier, 
pitching, interaktiva diskussioner och fi-
nansieringsplanering. Efter kursen finns 
möjlighet att stanna kvar i nätverket av 
ACE-producenter. 2 juli är sista ansök-
ningsdatum. www.ace-producers.com

DISCOVERY CAMPUS MASTERSCHOOL
Februari-oktober 2009
En kurs i form av en serie workshops 
för dokumentärfilmare som behandlar 
manus, finansiering, marknadsföring och 
pitching för dokumentärprojekt i utveck-
ling. Deadline 30 september.  
www.discovery-campus.de

EAVE WORKSHOPS
Producentkurs som bearbetar utveckling, 
finansiering, paketering och distribution. 
Kursen startar under våren 2009 och på-
går under nio månader med tre kurstill-
fällen och uppföljning däremellan. Syftet 
är att stärka producenter i utveckling av 
projekt och karriär. Även förhandling 
och pitching tas upp och utbildningen 
avslutas med en pitch inför europeiska 
beslutsfattare på toppnivå. Det är även 
möjligt att gå kursen utan projekt. Sista 
ansökningsdatum är 1 oktober.  
www.eave.org

SOURCES 2
6-14 november i Potsdam, Tyskland
Manusutvecklingskurs som genomförs 
med projekt. Under sju dagar ägnar man 
sig åt drama och kreativ dokumentär för 
tv eller bio. Kursen fortsätter sedan un-
der en tremånadersperiod med handled-
ning på distans och avslutas med en kort 
träff då en heldag ägnas åt projektet. Fler 
teammedlemmar än manusförfattaren 
uppmuntras att delta. Sista ansöknings-
datum 1 juli. www.sources2.de

SOURCES 2: PROJECT & PROCESS
1-5 oktober i Malmö
Kurs i hur man agerar mentor och 
manusutvecklare till manusförfattare, 
kollegor och andra kursdeltagare.  

Kursen hålls i samband med Nordisk 
Panorama 2008. Sista ansökningsdag är 
1 augusti. www.sources2.de

Festivaler och marknader
 
NORDISK PANORAMA
26 september - 1 oktober, Malmö
Har du en kort- eller dokumentärfilm 
som borde ut på den internationella 
marknaden? Har du en engelsktextad 
DVD? Registrera då din kort- och/eller 
dokumentärfilm i Filmkontakt Nords
register och få den visad för internatio-
nella festivaler och köpare under festi-
valen Nordisk Panorama och därefter på 
kontoret i Köpenhamn, samt online. Sista 
dagen för ackreditering till reducerat pris 
är 15 augusti. www.nordiskpanorama.com 
 
NORDISK FORUM
Samfinansieringsforum för dokumentä-
rer i Malmö, 29-30 september
Nya dokumentärprojekt presenteras 
för möjliga finansiärer. Vid tidigare 
års forum har 70-80% fått ytterligare 
finansiering till sina projekt. Deadline för 
ackreditering är 11 augusti.  
www.filmkontakt.dk

CINEMART
21 januari - 1 februari 2009, Rotterdam
Samproduktionsforum som 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 hösten 2008 via  
www.filmfestivalrotterdam.com

CARTOON FORUM
16-19 sep i Ludwigsburg, Tyskland
Ett samproduktionsforum för anime-
rade tv-projekt med minimumlängd på 
26 minuter. Sista anmälningsdatum för 
att delta som observatör är den 30 juni 
2008. Läs mer på www.cartoon-media.be

Eurimages

ANSöKNINgS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
25 augusti 12-15 oktober
20 oktober 14-16 december
         www.coe.int/eurimages

Fortbildningsstöd

För den som vill gå någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna är 
det möjligt att söka SFI:s fortbildnings-
stöd. Stöd kan endast sökas av etable-
rade 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. 
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MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare MEDIA Info) 
Henrik Schmidt, Sara Nordlund 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5, www.mediadesk.se  
Tel: 08-665 12 07/05, Fax: 08-666 37 55, Epost: mediadesk@sfi.se 

A programme of the European Union

Bigrafdistribution selektivt  04/2007           euro

Noble Distribution [REC]
Frontières

11 000 
5 000

Nordisk Film Funny Games (US) 25 000

NonStop Entertaiment Angel 
La Zona

7 000 
12 000

Pan Vision Publishing 
El Orfanato

 
20 000

Festivalstöd 18/2007                                       euro

Uppsala kortfilmfestival 25 000

Fantastisk Film Festival 15 000

Tv-distributionsstöd 10/2005                        euro

Yellow Bird Millenniumserien 500 000

Utveckling Enskilt projekt 16/2007              euro

Auto Images One Deep Breath 40 000

Digital Filmmakers  
Sound of Noise

50 000

Helgi Felixson Filmproduktion
Frieda

55 000

Mantaray Film & TV Inta Ruka 35 000

One Tired Brother Squire Musa 24 000

RealReel Production
Farah - the forgotten queen of Iran 40 000

Riot Reel Ingenstans utom här 24 800

Röde Orm Film Open Road 50 000

Utveckling Slate Funding 16/2007                euro

HOB Fiktion 135 000

Utveckling Slate Funding 2nd Stage             euro

WG Film Fiktion, dokumentär 176 572

Stöd till säljagenter  24/2007                         euro

Nonstop Sales 26 894


