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Bild ur spansk- peuranska La Teta Asustada av Claudia Llosa, som vann Silverbjörnen vid årets
filmfestival i Berlin. Filmen får Sverigepremiär i oktober. Foto: Folkets Bio

Vidgat perspektiv

NYA STÖD INOM MEDIA INTErNATIONAl
För andra gången finns det nu möjlighet att 
söka stöd för europeiska projekt med icke-
europeiska partners inom utbildning, dist-
ribution, marknadsföring, biografnätverk 
och publikarbete.
   Det nya EU-initiativet MEDIA Interna-
tional är grundat på ett stort intresse från 
verksamma inom film och interaktiva me-
dia runt om i världen att samarbeta med 
den audiovisuella sektorn i Europa.
   Den första ansökningsomgången gav en 
utdelning på närmare två miljoner euro 
till 18 projekt med partners från Kanada, 
Latinamerika, Indien, Kina, Korea, Japan, 
Marocko, Bosnien, Turkiet och Georgien.  
Dessa projekt gällde bland annat gemen-
sam fortbildning av filmarbetare, ömsesidig 
marknadsföring av film och samarbete mel-
lan biografnätverk.
   En andra utlysning av MEDIA Interna-
tional har nu öppnat för ansökningar om 
internationella samarbetsprojekt inom fö-
jande områden:
  •  Utbildning (grund- eller fortbildning) 
  •  Distribution (samarbete mellan distri-
butörer)
  •  Marknadsföring (underlätta för sam-
produktion eller utveckling)

  •  Visning (samarbete mellan biografnät-
verk)
  •  Publikarbete (filmpedagogik och aktivi-
teter för att öka filmpubliken)
   För ansökan krävs en koordinator från 
ett EU-land som samarbetar med minst en 
organisation i ett tredje land. Totalsumman 
som ska fördelas i denna omgång har mer 
än fördubblats, och är nu 5 miljoner euro.
   Sista ansökningsdatum för årets utlysning 
är 2 juni 2009. Projektet ska genomföras 
under 2010. Riktlinjer och ansökningshand-
lingar finns på www.mediadesksverige.eu.
   Detta förberedande program öppnar 
möjligheter för ett permanent EU- program 
för internationellt filmsamarbete som pla-
neras till 2011-2013 under namnet MEDIA 
Mundus.

På kurs med MEDIA

ArT CINEMAS: ACTION + MANAGEMENT
Europeisk film kan vara fantastisk – men 
den måste också nå sin publik! Kvalitets-
biografer spelar en nyckelroll i att ge pu-
bliken möjlighet att se europeisk film. För 
att ge dessa biografer chansen att utvecklas 
anordnar den internationella federationen 
för kvalitetsfilmsbiografer, CICAE, med 

stöd av MEDIA, en kurs speciellt för bio-
grafchefer och programsättare. 
I förra årets upplaga av ART CINEMAS: AC-
TION + MANAGEMENT, som hölls i Vene-
dig parallellt med stadens filmfestival, del-
tog Wanda Bendjelloul och Kristin Engstedt 
från biografen Zita i 
Stockholm.
 - Det som jag först 
och främst fick ut 
av kursen var att få 
nätverka med euro-
peiska kollegor som 
gör samma sak som 
jag – ibland kan man 
känna att man inte 
har så många svenska kolleger, säger Kris-
tin Engstedt.
 - Många idéer kring arrangemang och 
marknadsföring har kunnat bytas mellan 
olika delar av Europa. Bland annat har vi 
kunnat hjälpa en biograf i Kaliningrad med 
svensk film.
 - Vi har fått mycket inspiration, till exem-
pel av hur våra brittiska kolleger arbetar 
mot ungdomar. Här har vi ett konkret 
projekt som vi vill sjösätta, berättar Wanda 

Bendjelloul. 
 - Inspirerad av en 

tjeckisk kollega gjor-
de vi också en egen 
vinjett för biografen. 
På kursen fanns det 
plats för 50 deltagare 
från Europa och 
nivån varierade från 
ganska erfarna bio-

grafchefer till nytillträdda, och även ideellt 
arbetande.
 - Jag skulle vilja rekommendera kursen till 
alla som driver kvalitetsfilmsbiografer, som 
ofta arbetar ensamma, och som vill bryta 
sin isolering. Vi fick bra inspiration och 
feedback från de professionella experterna, 
som kan vägleda både inom ekonomi, 
marknadsföring och programsättning, 
arbetsområden som alla deltagarna hade 
gemensamt, avslutar Wanda Bendjelloul.
För mer information om kursen och ansök-
ning se www.cicae.org.

HElA MEDIAS KUrSUTBUD 
FÖr DEN NÄrMASTE TIDEN 

FINNS PÅ NÄSTA SIDA!  
www.mediadesksverige.eu



Kurser och seminarier
 
MEGA PlUS 
Juni 2009-mars 2010 i Ronda, Spanien
En producentkurs för den som har gått ut 
en filmskola eller har motsvarande kun-
skaper. Under nio månader ges denna 
kurs med tre månaders akademiska 
studier i Ronda i Spanien och sedan sex 
månaders praktik uppdelat på två om-
gångar. Praktik sker på ett europeiskt 
distributions- eller produktionsbolag. I 
kursen ingår även en utvärderingsvecka.
Kontakta arrangören snarast. 
www.mediaschool.org

MFI SCrIPT 2 FIlM WOrKSHOPS
22 juni - 6 juli och 11-18 oktober i Grek-
land, online i september och december
Mediterranean Film Institute ger denna 
kurs i avancerad och intensiv manusut-
veckling så väl som i kunskap om hur 
man sätter igång en effektiv utveck-
lingsprocess med syfte att få projektet 
att bli film. Under åtta månader träffas 
deltagarna två gånger i Grekland och två 
gånger sker kursen online under en upp-
följningsperiod. Sista ansökningsdatum 
är 10 april. www.mfi.gr

CArTOON MASTEr DIGITAl
21-23 april i Murcia, Spanien
Nya teknologier och nya distributionssätt 
(web, mobil, IPTV, VOD). Industritekni-
ska strategier från nya aktörer i anima-
tionsbranschen. Sista ansökningsdatum 
är 14 april. www.cartoon-media.be

NIPKOW
Praktikprogram där deltagarna utvecklar 
sitt projekt i samarbete med bolag. Pro-
grammet pågår 3-6 månader och är kost-
nadsfritt. Projektet bör ha anknytning till 
Tyskland. Sista ansökningsdatum är 15 
april. www.nipkow.de

TrANSISTOr - DISTrIBUTED AND 
POST-PrODUCTION TECHNIQUES IN 
THE FIElD OF VISUAl AND SPECIAl 
EFFECTS 
18-21 juni i Telc, Tjeckien
Hur samarbetar man kring postproduk-
tion med digitalt innehåll? En workshop 
med tonvikt på distributionsprocesser 
och att arbeta från olika platser men med 
delat audiovisuellt innehåll. Kursen är 
uppdelad på workshops, demonstratio-
ner och praktiskt arbete och enskilda mö-
ten. Sista ansökningsdatum är 15 april. 
http://transistor.ciant.cz

FlEr KUrSEr OCH MEr 
INFOrMATION HITTAr DU PÅ  

www.mediadesksverige.eu

TrANSISTOr - PrESErVATION 
TECHNIQUES FOr DIGITAl WOrKS
20-23 maj i Prag, Tjeckien
Senaste kunskaperna inom referensmo-
deller och bevarandetekniker för digitalt 
audiovisuellt innehåll. Digitalt innehåll 
produceras i stora mängder men glöms 
också bort. Målet är att introducera nöd-
vändiga steg i ett långsiktig bevarande av 
innehåll, via indexering och kategorise-
ring. Sista ansökningsdatum är 15 april. 
http://transistor.ciant.cz

lES ATElIErS D´ANGErS
21-29 augusti i Angers, Frankrike
Tio dagars workshop för unga europe-
iska filmskapare. Här ges dagliga filmvis-
ningar som presenteras av gästlärare och 
erfarna filmskapare ger personliga mas-
terclasser. Det finns också möjlighet att 
enskilt diskutera sina projekt med gäst-
lärarna. Alla deltagare får spela in och 
redigera ett kort videoklipp på ett givet 
ämne och vid slutet av kursen visas de 
korta filmerna upp. Sista ansökningsda-
tum är 22 april. www.premiersplans.org

MAIA WOrKSHOPS - lEGAl AND FI-
NANCIAl ASPECTS OF DEVElOPMENT 
4 - 8 maj i Budapest, Ungern
MAIA är en utvecklingskurs för produ-
center och ges vid tre tillfällen per år. 
Den här kursen behandlar de finansiella 
och de juridiska aspekterna när det gäl-
ler musikrättigheter, samproduktioner, 
privata och offentliga stöd samt affärs-
planering i utvecklingsfasen. Sista an-
sökningsdatum är 24 april.
www.fabulafilm.com

SUMMEr MEDIA STUDIO
20 juni – 6 juli i Vilnius, Litauen
Utbildning som riktar sig till elever på 
europeiska filmskolor. Deltagarna bildar 
internationella team och gör under lop-
pet av kursen filmer tillsammans på ett 
givet tema. Experter guidar och håller fö-
reläsningar, i år under parollen ”Levande 
dokumentärer för professionell visning.” 
Sista ansökningsdatum är 15 maj. 
www.summermediastudio.com

DISCOVErY CAMPUS -
rEINVENTING DOCUMENTArY: 
FIlMMAKING OF TOMOrrOW
23-24 maj i Manchester, Storbritannien 
Helgkonferens om aktuella ämnen inom 
dokumentärfilm. Föreläsningar inne-
håller fallstudier, paneldiskussioner, 
ledande personer i dokumentärfilms-
branschen berättar om sina arbetsme-
toder och strategier. Temat för denna 
konferens är revolutionerande nya sätt 
att göra film. Sista anmälningsdatum är 
17 maj. www.discovery-campus.de

l´ATElIEr MASTErClASS
1 okt 2009-31 aug 2010 i bl a Ludwigs-
burg och Paris
Under ett år får 18 unga européer utbild-
ning inom projektutveckling, finansie-
ring, budgetering, postproduktion, dist-
ribution och marknadsföring. Deltagarna 
får också lära sig hur man förbereder 
en samproduktion och marknadsföra 
film i Europa. Kursen startar i oktober i 
Ludwigsburg i Tyskland för att sedan i 
januari flyttas till Paris. Besök på film-
festivalerna i Angers, Berlin och Cannes 
ingår, även praktik på ett distributions-
bolag samt besök hos den fransk-tyska 
kulturkanalen ARTE. Som slutarbete ska 
deltagarna producera en serie kortfilmer 
där ARTE blir samproducent. Sista an-
sökningsdatum är 29 maj. www.femis.fr

ArT CINEMA: ACTION + MANAGEMENT
31 augusti-9 september i Venedig
I anslutning till Venedigs filmfestival 
hålls en kurs som utbildar biografägare 
och föreståndare i hur man driver en 
framgångsrik oberoende biograf eller 
filmklubb. Kursen blandar föreläsningar, 
visningar och workshops. Sista ansök-
ningsdatum är 31 maj. www.cicae.org

PrIMEPACKAGING
8 - 12 juli i Berlin, 14-18 oktober i Wien 
och 11-13 december i Warszawa
P.R.I.M.E står för Packaging, Rewriting, 
International, Market, Exchange. En kurs 
för erfarna oberoende producenter el-
ler team av producenter och författare. 
Denna kurs vänder sig till spelbranschen, 
interaktiva media och filmbranschen. 
Deltagarna utforskar utvecklingsproces-
sen genom traditionella såväl som nya 
vägar inom manusskrivande, finan-
siering, marknadsföring, marknadsre-
search, distribution och internationell 
försäljning. Fokus ligger på utveckling av 
varje speciellt projekt genom workshops, 
föreläsningar och individuell coaching. 
Kursen är uppdelad på tre tillfällen. En 
marknadspresentation under Berlins 
filmfestival avslutar kursen. Ansök senast 
5 juni.  www.prime-house.de

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 huvud-
sakligen manusförfattare, regissörer, 
producenter och fotografer. Ansökningar 
behandlas löpande och besvaras inom 
sex veckor. För ansökan och riktlinjer se 
www.sfi.se/fortbildning eller kontakta 
MEDIA Desk.



nordiska montern vid European Spot, 
en ytterligare ackreditering utan extra 
kostnad, samt listning av filmer i den 
officiella katalogen och visningskopior 
i marknadens videotek. Läs mer: www.
sunnysideofthedoc.com och www.fkn.dk

INTErNATIONAl ANIMATED FIlM FES-
TIVAl, ANNECY
8-13 juni 2009 i Annecy, Frankrike
Festival och marknad för animerad film. 
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 ställa ut under MIFA kan anmäla 
sig till MEDIA:s speciella område med 
fördelaktiga villkor. Anmälan ska göras 
senast 20 maj. Läs mer på: 
www.annecy.org

DOCINEUrOPE 
9-12 juli, Bardonecchia (Turin), Italien
Dokumentärfilmare från hela Europa 
möts för att se film, debattera och nät-
verka. Här kan producenter, distributö-
rer och representanter från tv-kanaler 
byta idéer och projekt. EDN-medlemmar 
får 20% rabatt. För anmälan och mer in-
formation se www.docineurope.org

FlEr MArKNADEr OCH MEr 
INFOrMATION HITTAr DU PÅ  
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Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline
Festivaler  18/2008 30 april

Tv-distribution 20/2008 26 juni

Biografdistr. selektivt  22/2008 1 juli

Utveckling 24/2008 17 april

Interaktiva verk 25/2008 17 april 

i2i Audiovisual 28/2008 7 juli

MEDIA International 2009 2 juni

Marknader och festivaler

CANNES FIlMFESTIVAl
13-24 maj i Cannes, Frankrike
MEDIA-programmet har som vanligt 
ett eget område i den europeiska pavil-
jongen, där The Marketplace erbjuder 
ackreditering med tillgång till viss ser-
vice. Här kan man lämna och ta emot 
meddelanden, använda visningsrum 
och utnyttja internet. Det finns också en 
bar med daglig Happy Hour. Två olika 
ackrediteringsmöjligheter erbjuds: Can-
nes Market badge med tillgång till ovan-
stående samt visningar på marknaden 
och på festivalen (286 euro/person), 
eller Producers Network som dessutom 
ger access till dagliga frukostmöten och 
listning i en specialsektion på Marché du 
Films hemsida (317 euro/person). För att 
få registrera sig för Producers Network 

krävs att man arbetar med produktion 
och har producerat minst en spelfilm 
under de senaste tre åren. Sista datum 
för registrering via The Marketplace är 3 
april. www.marketplace-events.com
Europadagen är den 15 maj och då kom-
mer vinnaren av MEDIA Talent Prize att 
tillkännages, liksom en konferens att 
anordnas som presenterar nyheter inom 
MEDIA-programmet. För mer informa-
tion kontakta MEDIA Desk.
Läs mer om filmfestivalen: 
www.festival-cannes.fr 
Läs mer om marknaden: 
www.cinando.com
MEDIA Desk Sverige kommer att vara 
närvarande på festivalen 14-19 maj. 

SUNNY SIDE OF THE DOC 
23-26 juni i La Rochelle, Frankrike 

Internationell marknad för dokumen-
tärfilm, som firar sitt 20-årsjubileum i 
La Rochelle. Sunny side of the Doc är en 
unik mötesplats och en arena specifikt 
inriktad mot dokumentärbranschen. 
Producenter och finansiärer från hela 
världen träffas här för att köpa och sälja 
dokumentärfilm, delta i paneler och fall-
studier, och se film. Temat för 20-årsjubi-
leet är Nya samproducenter, Cross-media, 
Faktabaserad fiktion, Utbildningsmarkna-
den och 20 år framåt i tiden. Nordiska fil-
mare kan ackreditera sig via Filmkontakt 
Nord. Då får man full tillgång till den 

Fortbildningsstöd 
till deltagare i  
MEDIA-kurser 
2008
ArCHIDOC
Bengt Löfgren

CArTOON MASTErS
Mats Ekberg
Uzi Geffenblad

DISCOVErY CAMPUS
Dylan Williams

EAVE PrODUCErS WOrKSHOPS
Amanda Adolfsson
Anna Byvald
Sandra Harms 
Annika Hellström
Mikael Hellström

EAVE FINANCING FOrUM
Anna Knochenhauer 
Charlotte Liliestierna Ehrén
Karl Fredrik Ulfung

EFA MASTEr ClASS
Mervi Junkkonen
Sofia Lindgren

FIlM BUSINESS SCHOOl
Fredrik Wikström

INSIGHT OUT
Mattias Högberg

SCrIPT & PITCH WOrKSHOPS
Hanna Andersson
Goran Kapetanovic



Beviljade stöd

SAMTlIGA BEVIlJADE STÖD 
www.mediadesksverige.eu

PORTO 
BETALT

SVERIGEB
Eurimages

ANSÖKNINGS- OCH BESlUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
8 juni  20-23 september
5 oktober 14-16 december
Vi det senaste beslutsmötet fick Daniel 
Espinosas film Snabba Cash, som pro-
duceras av Tre Vänner, 370 000 euro i 
produktionsstöd. Per Flys danska film 
Kvinnan som drömde om en man, med 
svensk samproducent Memfis, liksom 
serbiska Beli Beli Svet av Oleg Novkovic, 
med svensk samproducent Heppfilm, 
fick också stöd. Eurimages har nyligen 
publicerat ett antal ändringar i sina 
regler. Observera att antalet ansöknings-
tillfällen nu endast är fyra stycken per 
år. All information om Eurimages och de 
nya reglerna finns på 
www.coe.int/eurimages

Noterat

TIPS FÖr STÖDSÖKArE
Deadline för utvecklingsstöd: interaktiva 
verk, enskilt projekt och slate funding är 
17 april.
   Tänk på att projektet eller projekten 
måste ha en europeisk dimension, ut-
veckla era strategier väl och var nog-
grann. Ta gärna kontakt med MEDIA 
Desk Sverige, vi kan ge råd och tips och 
kontrollera att er ansökan är rätt ifylld 
och komplett. De senaste åren har ME-
DIA-programmets många nya medlems-
länder inneburit att det är fler som söker 
stöd, men antal beviljande ansökningar 
är ungefär densamma. Konkurrensen har 
alltså ökat och det är nu än viktigare att 
ansökan har det lilla extra!

FrAMTIDEN FÖr 
HEMUNDErHÅllNINGSBrANSCHEN
EU-kommissionens nyligen publicerade 
rapport handlar om små och medelstora 
företag och de utmaningar och möjlig-
heter de ställs inför i en föränderlig och 
konvergerande marknad. Första delen av 
rapporten ger en överblick av den exis-
terande marknaden genom att beskriva 
nuvarande praxis, marknadstendenser, 
nyckelaktörer och juridiska strukturer i 

olika segment av branschen. Andra halv-
an fokuserar på konkreta rekommenda-
tioner. Hela rapporten finns att tillgå på 
www.ec.europa.eu/media

MATNYTTIGT FÖr SAMPrODUKTION
Cine-Regios webbplats innehåller en 
hel del användbart för den som tänker 
samproducera internationellt. Syftet är 
att europeiska filmskapare ska kunna 
dela med sig av kunskaper inom sam-
produktion och dra nytta av varandras 
kunskaper, här kan man hitta flertalet 
europeiska rapporter, diverse publikatio-
ner och artiklar samt fallstudier av nyare 
filmer. www.cine-regio.org
Cineuropas webbplats har utvecklats till 
en omfattande informationskälla för den 
europeiska film- och tv-industrin. Här 
finns databaser med bland annat långfil-
mer, produktionsbolag och distributörer. 
Man kan hitta nya och äldre rapporter 
och nyheter från branschen samt in-
formation om diverse stöd. Här kan 
man även få råd inom finansiering och 
juridiska frågor.Via Europanet Making 
of finns det möjlighet för europeiska pro-
ducenter att få gratis marknadsföring för 
sin film under ett tidigt stadium genom 
att anmäla sin film redan under produk-
tionen. www.cineuropa.org

MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), Henrik Schmidt 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, Fax: 08-661 18 20  
E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesksverige.eu

A programme of the European Union

Handläggarenhet för 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

Biografdistribution automatiskt
(27/2007)                                       euro

Folkets Bio 57 009

NonStop Entertainment 97 739

Nordisk Film 68 527

Sandrew Metronome 145 940

Svensk Filmindustri 80 362

Scanbox Entertainment 34 838

Filmfestivaler (18/2008)

Fantastisk filmfestival 15 046

Uppsala kortfilmfestival 20 000

Utveckling Slate Funding (16/2007)

Filmlance 190 000

Biografdistribution selektivt 
(28/2007)                                       euro

Atlantic Film 
Die Welle 13 000

NonStop Entertainment
Mellan väggarna
Gomorra

18 000
20 000

Pan Vision Publishing
Maradona by Kusturica 6 000

Folkets Bio
Fighter
Walz with Bashir

10 000
16 000

Sandrew Metronome
Happy-Go-Lucky 16 000


