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Play av Ruben Östlund vann Directors’ Fortnight-priset Coup de Coeur i Cannes. Filmen har fått 
utvecklingsstöd från MEDIA. Foto: Plattform Produktion

Nyheter

EU FRÄSCHAR UPP UPPHOVSRÄTTEN
EU-kommissionen har beslutat att under 
de kommande åren granska lagstiftningen 
om upphovsrätten beträffande varumär-
kesskydd, patent och piratkopiering. Ett 
bättre skydd för immateriella rättigheter 
och europeiskt samarbete mot piratkopie-
ring och förfalskning efterlyses. Piratkopior 
anses vara ett stort hot mot EU:s ekonomi 
och problemet har ökat på grund av att 
Internet gjort det enklare att olagligt ladda 
ner musik, filmer, program och andra verk 
som lätt kan digitaliseras. Som ett resultat 
av detta vill nu kommissionen modernisera 
EU:s immaterialrätt. En enklare tillgång till 
upphovsrättsskyddade verk föreslås, som 
allmänheten gynnas av med lättare tillgång 
till skyddade verk samt garanti på att tjäns-
ten som tillhandahålls är äkta och säker. 
Förhoppningsvis innebär detta en fruktbar 
dialog mellan filmindustrin, Internetopera-
törer, användare och lagstiftare.

DRAMA DIRECTORY
Nu finns ett nytt behändigt register över eu-
ropeiska tv-kontakter. MEDIA Desk Irland 
och Media Antenna Galway har i samarbete 
med det övriga MEDIA Desk-nätverket pu-
blicerat en Drama Directory som innehåller 
kontakuppgifter till Commissioning Editors 
och Buyers från 17 europeiska länder. 

Katalogen lanserades officiellt vid MIP TV 
den 6 april och finns nu även på MEDIA 
Desk Sveriges webbplats.

TALANGPRIS TILL DANSANDE MORMOR
Ett jättestort grattis från oss på MEDIA 
Desk Sverige till Good World och Hanna 
Sköld för priset European Talent Prize som 
tilldelades deras projekt Granny’s Dancing 
on the Table. Den 15 maj tog Hanna och pro-
ducenten Helene Granqvist emot det under 
en ceremoni i Cannes. Komissionären An-
droulla Vassiliou delade själv ut priset som 
även gick till ungerska Virág Zomborácz för 
projektet Afterlife och kommenterade det 
såhär; 
     ”I am delighted this year’s MEDIA Euro-
pean Talent Prize goes to two exceptional 
female scriptwriters. Virág Zomborácz and 
Hanna Sköld write the kind of films 

audiences all over Europe will adore: unique, 
funny, sad and comic at the same time. The 
stories are local, but their themes are univer-
sal.” 
     Manuset till Granny’s Dancing on the Ta-
ble bygger till stor del på bidrag från olika 
delar av världen och Hanna passade på att 
tacka alla som hjälpt till att dela med sig av 
sina personliga historier, tankar och idéer 
genom sociala medier. Hon flikade även in 
att stödet från MEDIA-programmet varit 
ovärderligt för projektet. Både Hanna och 
Helene har tidigare gått kursen Sources2 
och mottagandet av European Talent Prize 
innebar att de även tilldelades en inter-
nationell personlig coach under Cannes-
vistelsen. 

REKORDHÖGA PRODUKTIONSNIVÅER
European Audiovisual Observatory rap-
porterar att produktionsnivån inom EU-län-
derna fortsatt att växa till nytt rekord under 
2010. Så många som 1 203 långfilmer pro-
ducerades inom EU:s medlemsländer, 19 
fler filmer än under fjolåret. Produktions-
ökningen kunde ha varit ännu mer markant 
men Tyskland drabbades av ett betydande 
produktionsfall från föregående års 129 
spelfilmer till 84 filmer, mycket på grund av 
att den nationella stödorganisationen FFA 
inte har kunnat betala ut stöd. Detta hade 
som konsekvens att det totala antalet långa 
dokumentärer i EU ökade med 32 filmer 
medan fiktion sjönk med 19 filmer. Långa 
dokumentärer har nu en procentandel på 
28% och fiktioner står för 72%. Frankrike 
slog historiskt rekord med 203 långfilmer 
och blev åter det land med högst produk-
tion i Europa. Spanien lade sig på andra 
plats med 186 långfilmer.
       För Sveriges del så bibehölls nivåerna 
från 2009 och stannande på 42 premiärsat-
ta långfilmer, vilket var en blygsam ökning 
med 1 film jämfört med fjolåret. Totalt hade 
30 svenska spelfilmer och 12 dokumentärer 
premiär.
     Efter några år av kraftigt sjunkande pro-
duktionsantal i USA har läget stabiliserats 
och under 2010 visades en svag ökning med 
20 filmer med ett totalt antal av 754 filmer.
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Kurser och seminarier

SOURCES2 SWEDEN 
17-25 november i Luleå
Manusutvecklingskurs för drama och krea-
tiv dokumentär för bio och tv. Kursen hålls 
i Luleå i samarbete med Filmpool Nord. 
Efter kurstillfället följs deltagarnas projekt 
upp under tre månader och kursen avslutas 
sedan med en träff där feedback ges på pro-
jekten. Sista ansökningsdatum är 1 juli.
www.sources2.de

PRIME 4KIDS & FAMILY (PYGMALION 
PLUS) 
September-dececember i Polen & Tysk-
land 
Manusutvecklingskurs ämnad för utveck-
ling av projekt för barn och familj för all 
audiovisuell media. Deltagarna utvecklar 
sina projekt tillsammans med erfarna 
mentorer och författare. Kursen har en 
crossover-inriktning, dvs vänder sig till 
bland annat film, tv, animation och interak-
tiva spel. Deltagarna får möjlighet att utöka 
sina kunskaper och kontakter inom den del 
av nöjesindustrin som vänder sig till familj 
och barn. Sista ansökningsdatum är 2 juli. 
www.prime-house.de

Foto: Anders Wilhelmsson

MULTI PLATFORM BUSINESS SCHOOL 
9-13 augusti i Ronda (Málaga), Spanien
Kursen arrangeras av Fundación Cultural 
Media i Spanien och är en producentkurs 
som inriktar sig på nya typer av innehåll för 
flera olika plattformar. Hur bygger man ett 
team för att producera originalinnehåll för 
mobiltelefoner, Internet, spelkonsoler, med 
mera? Kursen välkomnar 5-6 team beståen-
de av kreativa producenter, speldesigners, 
webbdesigners m fl. Sista ansökningsda-
tum är 4 juli.
www.mpbs.mediaschool.es

SCRIPTEAST 
Från september i Polen, Tyskland & 
Frankrike 
Seminarier med syfte att förbättra och 
internationalisera östeuropeiska manus. 
Årslång kurs som bland annat hålls i anslut-

ning till Berlin och Cannes filmfestival. 2011 
års kurs startar i september och sista ansök-
ningsdatum är 31 juli.
www.scripteast.eu

SOURCES2 - PROJECTS AND PROCESS 
28 september-2 oktober på Fyn, Danmark 
Kurs för manusdoktorer och personer som 
handleder manusförfattare. Den speciella 
Sources-metoden lärs ut till den som vill 
förbättra sin handledning i manusutveck-
ling. Sista ansökningsdatum är 1 augusti. 
www.sources2.de

MAIA WORKSHOPS: MARKETING &  
DISTRIBUTION 
26-30 september i Italien
MAIA är en utvecklingskurs för producen-
ter och ges vid tre tillfällen per år. Detta är 
det tredje tillfället som behandlar mark-
nadsföring och distribution: projektpre-
sentationer och pitchingtekniker, klassiska 
och alternativa former av distribution, 
samproduktion och marknader. Kursen tar 
även upp internationell försäljning under 
utvecklingsfasen och erbjuder ett antal sti-
pendier för deltagande. Sista ansöknings-
datum är 26 augusti.
www.maiaworkshops.org

ARCHIDOC 
Oktober-januari i Frankrike, Tyskland & 
Tjeckien
Dokumentärfilmskurs om hur man ur 
arkivmaterial kan skapa originella och 
angelägna dokumentärfilmer. Den som 
söker kursen ska ha ett dokumentärprojekt 
i utveckling som bygger på arkivfilm eller 
andra arkivbilder. I en liten grupp får del-
tagarna under 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-
törer utanför hemlandet. Kursen består av 
tre träffar i Prag, Paris och Berlin/Biarritz/
Paris. Sista ansökningsdatum är 6 septem-
ber.
www.lafemis.fr

S-3D CAMPUS: WORKSHOP/DIRECTING 
A FILM IN S-3D 
3-14 oktober i Paris, Frankrike
Kursen syftar till att öka kunskapen om ste-
reoskopisk 3D och vänder sig till regissörer, 
producenter och regissörer. Kursen har en 
praktisk prägel och deltagarna får själva 
hantera den nödvändiga tekniska proces-
sen för 3D-produktion. Ansökningar tas 
emot löpande.
www.s3dcampus.eu

POWR BALTIC STORIES EXCHANGE 
30 november-2 december i Tallinn, 
Estland
Utan författare, ingen film! POWR är 

en kurs riktad till nordiska och baltiska 
manusförfattare. Under tre dagar får del-
tagarna feedback på sina projekt och öv-
ning i att pitcha projekten. Handledare är 
Valeria Richter och Miguel Machalski från 
den MEDIA-stödda kursen Script&Pitch 
Workshops. Kursen avslutas med en pitch-
ning inför inbjudna beslutstagare. Kursen 
arrangeras under Baltic Event i Tallinn och 
är ett samarbete mellan de baltiska och 
nordiska MEDIA-deskarna.
     Intresserade manusförfattare skickar ett 
synopsis på max 3 sidor tillsammans med 
ett CV och brev (allt på engelska) till oss på 
MEDIA Desk Sverige senast den 1 oktober. 
Boende, mat och deltagande är kostnads-
fritt men kostnad för resa tillkommer.

DIGITAL PRODUCTION CHALLENGE 
24-26 november i Oslo, Norge
Focal ger denna kurs som fokuserar på 
produktionens arbetsflöde i den digitala 
eran och ger både en översikt och insikt i 
produktionsteamet. Man börjar med första 
inspelningsdag och avslutar med kopiele-
verans. En kurs för producenter, line-pro-
ducenter och produktionsledare med flera. 
Sista ansökningsdatum är 4 oktober. 
www.focal.ch/digiprodchallenge

FLER KURSER OCH MER 
INFORMATION HITTAR DU PÅ  

www.mediadesksverige.eu

Fortbildningsstöd

För den som vill gå någon av de MEDIA-
stödda vidareutbildningarna är det möjligt 
att söka SFI:s fortbildningsstöd. Stöd kan 
endast sökas av etablerade och aktiva film-
arbetare och huvudsakligen manusförfat-
tare, regissörer, producenter och fotografer.
Ansökningar behandlas löpande och besva-
ras inom sex veckor. För ansökan och rikt-
linjer se www.sfi.se/fortbildning  eller kon-
takta Ulrika Nisell på MEDIA Desk  Sverige.



Marknader och festivaler

FILMFESTIVALEN I HAUGESUND MED 
NEW NORDIC FILMS
17-26 augusti i Haugesund, Norge
Norges största filmfestival som årligen in-
faller i augusti med fokus på långfilm för 
bio. Mellan den 17-20 augusti arrangeras 
även festivalens marknadsdel New Nordic 
Films. Den 18-20 augusti är det dags för 
Nordic Co-production and Film Financing 
Forum som i år riktar in sig på samproduk-
tion med Kanada, Tyskland, Nederländer-
na, Baltikum och norden 
www.filmfestivalen.no

VENEDIGS FILMFESTIVAL
31 augusti-10 september i Venedig, 
Italien
Världens äldsta filmfestival i broarnas stad. 
Sista datum för att ackreditera sig är 6 juli.
www.labiennale.org

TORONTO INTERNATIONAL FILM 
 FESTIVAL
8-18 september i Toronto, Kanada
Nordamerikas största festival och mark-
nadsplats för film. Säljagenter och produ-
center kan söka stöd för att marknadsföra 
sina filmer genom det MEDIA-finansierade 
initiativet Film Sales Support som stödjs av 
European Film Promotion. Sista datum att 
ansöka är 11 augusti.
www.tiff.net
www.efp-online.com

BUSTER
15-25 september i Köpenhamn, Danmark
Köpenhamns barnfilmsfestival med ett stort 
utbud av barn- och ungdomsfilmer, semi-
narier och en  nordisk sektion; New Nordic 
Films for Children and Youth.
www.buster.dk

NETHERLANDS PRODUCTION PLATFORM
22-25 september i Utrecht, 
Nederländerna
Netherlands Production Platform är ett 
samproduktionsforum som arrangeras un-
der Netherlands Film Festival. Mer än 20 
utvalda europeiska projekt presenteras för 
en utvald grupp av bland annat finansiärer, 
säljagenter och distributörer. Sista datum 
för att ansöka med sitt projekt är 30 juni. 
www.filmfestival.nl

FANTASTISK FILMFESTIVAL
22 september-1 oktober i Lund
Festival för fantasy, sci-fi och skräckfilm 
som hålls varje år i Lund. Sista datum för 
att anmäla sin film till årets program är 1 
juli och sista datum för att ackreditera sig 
är 10 september.
www.fff.se

NORDISK PANORAMA FILMFESTIVAL 
OCH NORDISK FORUM
23-28 september i Århus, Danmark
Den viktigaste nordiska festivalen för kort- 
och dokumentärfilm, som ambulerar mel-
lan de fem nordiska länderna. Innehåller 
även en marknadsdel, Nordisk Panorama 
Market som arrangeras mellan den 24-27 
september. Under Nordisk Panorama ar-
rangerar Filmkontakt Nord samproduk-
tionsforumet Nordisk Forum mellan 25-27 
september. Nya dokumentärprojekt kom-
mer att presenteras för möjliga finansiärer. 
Vid tidigare års forum har 70-80% fått sina 
projekt säkrade för finansiering. Sista da-
tum för ackreditering till Nordisk Forum är 
1 augusti. 
www.nordiskpanorama.com
www.filmkontakt.dk

FLIMMER - NORRKÖPINGS FILMFESTIVAL 
30 september-9 oktober i Norrköping
Under tio dagar visas 100 kort-, lång- och 
dokumentärfilmer från hela världen. Sista 
datum att anmäla sin film är 25 juli.
www.flimmer.nu

MIPCOM JUNIOR
1-2 oktober i Cannes, Frankrike
Två dagar före MIPCOM öppnas den speci-
ella marknaden för barn- och ungdomsfilm. 
Om du inte kan delta själv på marknaden 
kan Filmkontakt Nord representera din 
kortfilm, dokumentär eller barnfilm.
www.mipcomjunior.com
www.filmkontakt.dk

MIPCOM
3-6 oktober i Cannes, Frankrike
MEDIA Stands ger oberoende producenter 
möjlighet att delta på MIPCOM som besöks 
av ca 12.000 ackrediterade professionella 
och erbjuder unika möjligheter att lära 
känna den internationella kommersiella 
marknaden. Deltar du genom MEDIA 
Stands kan du arbeta från MEDIA:s monter 
(680m2) med utrymme för möten, arbete, 
screening, exponering av material samt 
bar för informella möten med kollegor och 
affärskontakter. MEDIA Stands listar sina 
deltagare med filmer i egen katalog, på 

internet och i en broschyr som distribueras 
till samtliga ackrediterade. Dessutom får 
ackrediterade tillgång till möten med fi-
nansiärer som arrangeras av MEDIA Stands 
på MEDIA-området. Anmäl dig på MEDIA 
Stands hemsida.
www.mipcom.com
www.media-stands.eu

BUSAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
6-14 oktober i Busan,  Sydkorea
Denna festival är en av de festivaler som 
stöds av European Film Promotion. Sälja-
genter och producenter kan söka stöd för 
att marknadsföra sina filmer genom det 
MEDIA-finansierade initiativet Film Sales 
Support. Sista datum för att anmäla sig är 5 
september.
www.biff.kr
www.efp-online.com

MEDIMED
7-9 oktober i Sitges, Spanien
MEDIMED presenterar ett urval av do-
kumentärprojekt och filmer i syfte att 
förstärka det kreativa och yrkesmässiga 
utbytet mellan medelhavsländerna och EU-
länderna. De tar emot nya dokumentärfil-
mer och dokumentärprojekt. Registrering 
för screenings och pitchning är kostnadsfri. 
Sista dag för att anmäla filmer och projekt 
är 30 juni. Sista datum för att få rabatterat 
pris för tidig ackreditering är 10 september.
www.medimed.org

DOK LEIPZIG
17-23 oktober i Leipzig, Tyskland
DOK Leipzig är en internationell filmfesti-
val inriktad på dokumentärer och anima-
tioner för bio och tv. Under DOK Leipzig 
arrangeras såväl en marknad (DOK Market) 
som ett samproduktionsforum (Internatio-
nal DOK Leipzig Co-Production Meeting).
www.dok-leipzig.de

CINEKID 
18-21 oktober i Amsterdam, Holland
En av Europas största barnfilmsfestivaler, 
som årligen lockar många yrkesverksamma 
från olika länder. Sedan 2004 även med 
marknaden Junior Film Market. Skicka in 
din film senast 15 juli.
www.cinekid.nl

PRIX EUROPA
22-29 oktober i Berlin, Tyskland
Tv, radio och internet-produktioner i kate-
gorierna fiktion, dokumentär och reportage 
inbjuds till festival med flera tävlingskate-
gorier och åtföljande programdiskussioner. 
Sista datum för att ansöka är 1 juli.
www.prix-europa.de
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MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), Tobias Hall 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, E-post: mediadesk@sfi.se, Internet: www.mediadesksverige.eu

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

Noterat

3D ÖKAR BILJETTINTÄKTER
Baserat på preliminära uppgifter från 
European Audiovisual Observatory går det 
att konstatera att biljettintäkterna inom 
EU ökat med hela 5% på årsbasis. För 2010 
hamnade resultatet nämligen på rekordhö-
ga 6,45 biljoner euro. Intressant nog var det 
faktiskt ett högre besökarantal 2009, men 
eftersom 3D har drivit upp biljettpriserna 
gav alltså 2010 större utdelning.

SVENSK FILM GÅR HEM I EUROPA
Nya siffror från European Audiovisual 
Observatory visar att svensk film har en 
stor biografpublik utanför vårat avlånga 
land. 2009 närmar sig 11 miljoner besök i 
Europa, vilket är mer än dubbelt så mycket 
jämfört med det tidigare rekordåret 2001. 
För 2010 ligger den preliminära siffran på 
nära 4 miljoner besök, men den kommer 
stiga eftersom statistiken från flera länder 
inte är fullständig ännu. Denna goda prog-
nos placerar ändå 2010 som det tredje mest 
framgångsrika året för svensk film utom-
lands under 2000-talet.  
Källa: Filmåret i siffror 2010

VILL DU HA FLER NYHETER FRÅN OSS?
VI FINNS PÅ BÅDE FACEBOOK OCH 

TWITTER!

Eurimages

ANSÖKNINGS- OCH BESLUTSDATUM 
Ansökan  Beslut
29 augusti 20 oktober
24 oktober 15 december

Eurimages har fyra deadline årligen och 
består av 35 medlemsländer. Ansöknings-
handlingar och övrig information om Euri-
mages finns på 
www.coe.int/eurimages

Beviljade stöd

Biografdistribution automatiskt  
(03/2010)                                       euro

Folkets Bio 88 229

Nonstop Entertainment 61 116

Nordisk Film Distribution 98 559

Novemberfilm 4 976

Scanbox Entertainment 47 396

Svensk Filmindustri 136 800

Biografdistribution selektivt 
(29/2010)

Folkets Bio
Vill jag vissla så visslar jag

 
10 000

Novemberfilm
Aurora

 
5 500

PAN Vision  
Vackra lögner

 
3 000

Svensk Filmindustri 
Medan åren går

 
10 000

Svensk Filmindustri 
The King’s Speech

 
25 000

TriArt Film 
Attenberg

 
8 000

TriArt Film 
Cirkus Columbia

 
13 000

TriArt Film 
Drei

 
12 500

i2i Audiovisual (27/2010)

Fundament Film 
30 grader i februari

 
48 372

Illusion Films Rights  
Irene Huss II

 
49 999

Sonet Film 
Hur många lingon finns det 
i världen?

 
 

13 367

Svensk Filmindustri 
Gyllene Knorren

 
32 676

Aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
Video-on-Demand och digital  
biografdistribution 06/2011 20 juni 
Tv-distributionsstöd  20/2010 20 juni 
Biografdistribution selektivt 29/2010    1 juli

Trollhättan Film 
Happy End

 
7 889

Tv-distributionsstöd (20/2010)

Yellow Bird Entertainment 
Annika Bengtzon 

 
350 000

Utveckling enskilt projekt (25/2010)

Fasad 
Blondie

 
60 000

Fotograf Maud Nycander 
Daina

 
25 000

Good World 
Granny’s Dancing on the 
Table

 
 

60 000

Hepp Film 
Följ följ led

 
40 000

Utveckling Slate Funding (25/2010)

Atmo Media Network 180 000

Mantaray Film 120 000

Utveckling Slate Funding 2nd Stage 
(25/2010)

Hysteria Film 96 555

Utveckling interaktiva verk 
(26/2010)

Bob Film Sweden 
Kärnan

 
100 000

Image & Form Interna-
tional 
King’s Court

 
 

62 077


