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Den franska regissören Michel Hazanavicius Oscarsbelönade ”The Artist” har fått distributions-
stöd från MEDIA. Foto: Scanbox Entertainment

Nyheter

KoMMISSIoNEN KAllAr tIll 
 KoNSultAtIoN oM StAtSStöD
Nu finns en möjlighet för medborgarna och 
organisationerna i medlemsstaterna att ut-
trycka sin mening inför framtida regler, 
denna gång på området statsstöd till film 
och audiovisuella medier. De nuvarande 
reglerna gäller fram till den sista december 
2012 och målet är nu att få till stånd ett nytt 
meddelande som kan antas av kommissio-
nen i mitten på detta år. Samrådet är öppet 
till den 14 juni.
För att stärka EU:s inre marknad och se till 
att konkurrensen inte störs har man i utkas-
tet till meddelandet föreslagit åtgärder som 
t ex att sänka taket på lokala utgiftskriterier 
vid nationella, regionala och lokala stöd (lo-
cal spend) samt att utöka regelverket till att 
omfatta samtliga aspekter av filmstöd, från 
utveckling till distribution (till skillnad från 
endast produktion). För att öka spridningen 
av europeisk film föreslås även ett regelverk 
som uppmuntrar tillgången av film på nätet. 
Dessa förslag och många andra finns nu 
möjligheten att ge synpunkter på. Länk till 
konsultationen hittar du på vår webbplats. 
Källa: EU-kommissionen

SvAr på upphovSrättSbrott på 
 INtErNEt - Ny rApport froM EAo
De starka protester som undertecknandet 
av Anti-Counterfeiting Trade Agreement 

(ACTA) utlöste i många europeiska länder 
i februari är ett bra exempel på den balans-
gång som lagstiftarna måste utföra när man 
vill förankra skyddet av immateriella rättig-
heter i lagen. Intresset från såväl användare 
som upphovsmän kräver att man kommer 
fram till en lösning som upplevs som rättvis.
Även om detaljerna i lagstiftningen är fokus 
för intensiv debatt så finns en relativt bred 
uppslutning bakom uppfattningen att något 
behövs göras åt piratkopieringen. European 
Audiovisual Observatory (EAO) ger i sin 
IRIS plus rapport, Answers to Internet Piracy 
en analys av vad som görs i Europa för att 
bekämpa piratkopiering på Internet, med 
särskild fokus på Ryssland. Rapporten finns 
att köpa på EAO:s webbplats http://www.
obs.coe.int/

boSNIEN och hErcEgovINA väNtAS 
blI MEDlEMMAr I MEDIA 2012
Bosnien och Hercegovina väntas bli fullvär-
diga medlemmar i stödprogrammet senare 
i år. Enligt chefen för EU-kommissionens 
MEDIA-enhet Aviva Silver så kommer ”tids-
ramen avgöras av beslutsförfarandet, men 
förhoppningsvis talar vi om månader.”
Innan dess kommer federationens film-
bransch att kunna söka stöd från MEDIA, 
men huruvida stöd ges beror på utgången av 
förhandlingarna.
I början av januari tog för övrigt Bosnien 

och Hercegovina över 2012 års ordföran-
deskap för Strasbourgbaserade European 
Audiovisual Observatory som ligger under 
Europarådet. Källa: www.ScreenDaily.com 
24 januari 2012

”förälDrAlöSA” fIlMEr SNArt 
 oNlINE?
En film som fortfarande skyddas av upp-
hovsrätten men vars rättighetsinnehavare ej 
längre kan identifieras kan komma att göras 
tillgängliga för allmänheten i EU. Detta en-
ligt ett lagförslag som röstats igenom i ut-
skottet för rättsliga frågor i början av mars. 
Detta skulle kunna leda till att ”föräldralösa 
verk” finns tillgängliga för alla och på så sätt 
driva på digitaliseringen och tillgängliggö-
randet av Europas kulturarv.
Parlamentet godkände enhälligt ett mandat 
för Lidia Geringer de Oedenberg, för att 
inleda samtal med rådet, som i sin tur ska 
enas om en eventuell överenskommelse om 
lagstiftningen.
Geringer de Oedenberg sa att ”denna för-
ordning äntligen skulle göra det möjligt att 
gräva upp några gömda skatter och göra 
dem tillgängliga för allmänheten. Nu är 
det dags att inleda förhandlingar med de 
nationella regeringarna och få igenom våra 
punkter”.
För närvarande är det nästan omöjligt att 
genomföra digitalisering av ”föräldralösa 
verk” då det inte finns någon rättighetsin-
nehavare att fråga om lov. De nya föreslagna 
reglerna skulle skydda institutioner som 
digitaliserar verken från rättsprocesser lik-
nande de i USA, där Google hindrats från 
att digitalisera och tillgängliggöra böcker, 
på de grunder att frågan om ”föräldralösa 
verk” bör avgöras i lagstiftning och inte i 
avtal. Källa: Cineuropa.org 9 mars 2012 

SpElINtEgrAtIoN I INtErNEt-
ANSlutNA tv på cES
Om förra årets CES handlade om 3D så var 
fokus i år på de möjligheter som internetan-
slutna tv-apparater bjuder på. Många av de 
större tillverkarna visade upp nya lösningar. 
PrimeSense som står bakom hårdvaran på 
XBOX Kinect visade upp sin teknik för att 
integrera Kinect-rörelsesensorer i tv-system. 
Google TV berättade om sitt partnerskap 
med OnLive som streamar spel över nätet 
utan att slutanvändarna behöver ha en kon-
sol. Källa: Screen Digest nr. 2 2012



Kurser och seminarier

cArtooN MAStEr: DIgItAl
24-27 april i Viborg, Danmark
Denna konferens arrangeras av det euro-
peiska animationsnätverket Cartoon och 
fokuserar på nya teknologier och distribu-
tionssätt som webb, mobil, IPTV och VOD. 
Här ges möjlighet att ta del av industriella 
och teknologiska strategier av nya aktörer 
i branschen. Ansökningar behandlas lö-
pande. www.cartoon-media.be

ANoMAlIA - profESSIoNAl trAININg 
IN 3D ANIMAtIoN 
23 juli-5 oktober i Litomysl, Tjeckien 
Anomalia erbjuder utbildningar som vän-
der sig till 3D animatörer. De arrangerar 
fem kurser som plockar delar från åtta 
moduler: Introduction to 3D Animation, 
Animation Workflow in 3D, Modern acting 
approaches in 3D, Dialogue and emotions, 
Animate a short 3D film, Pantomime for ani-
mators, Character design for 3D och Studio 
pipeline. Sista ansökningsdatum är 30 april. 
www.anomalia.eu

trANSMEDIA NExt
14-16 maj i London
Denna intensivkurs arrangeras av Seize the 
Media och handlar om berättande på flera 
plattformar. Under en tre dagar lång work-
shop arbetar man med utveckling, produk-
tion och distribution genom praktiska öv-
ningar. Sista ansökningsdatum är 4 maj. 
www.transmedianext.com

DEvElopINg your fIlM fEStIvAl
23-28 juli i Kroatien
Kursen syftar till att föra samman yrkes-
verksamma festivalarbetare från hela Eu-
ropa och förse dem med kompetens, själv-
förtroende och inspiration till att producera 
ett innovativt filmprogram, nå en bredare 
publik, höja festivalens profil och utveckla 
organisationen. Kursen kommer att under-
visas av branschexperter från hela Europa 
genom föreläsningar, workshops, praktiska 
övningar och gruppdiskussioner. Utbild-
ningen kommer att pågå under tre dagar 

följt av två dagars visningar och nätverkan-
de under Motovuns filmfestival i Kroatien. 
Sista ansökningsdatum är 11 maj. 
www.independentcinemaoffice.org.uk

frAME - futurE for rEStorAtIoN of 
AuDIovISuAl MEMory IN EuropE
Juni-oktober i Frankrike
Denna kurs kommer att hållas i Paris och 
vänder sig till filmarkivarbetare. Kursen 
handlar om digitalisering av arkiv och hur 
man ger tillgängliggörandet mervärde. Dels 
kommer man att titta på vilka verktyg som 
står till ens förfogande vid digitalisering, 
dra upp strategier samt utreda vilket mer-
värde man kan tillföra materialet. Kursen 
är uppdelad på två tillfällen (18-22 juni 
samt 15-19 oktober) och du kan välja att 
delta i en eller båda. Sista ansökningsda-
tum är 11 maj. www.ina-sup.com

Art cINEMA = ActIoN + MANAgEMENt
27 augusti-2 september i Venedig, Italien
Denna kurs som arrangeras av CICAE 
handlar om programsättning, ledning och 

marknadsföring för kvalitetsfilmsbiografer. 
Kursen hålls vid två tillfällen, 27 augusti-2 
september (junior session) och 27-30 au-
gusti (executives session) i Venedig samti-
digt med filmfestivalen. Sista ansöknings-
datum är 15 maj. www.cicae.org

SuMMEr MEDIA StuDIo
4-18 juli i Neringa, Litauen
Utbildning som riktar sig till elever på 
europeiska filmskolor. Deltagarna bildar 
internationella team och gör under loppet 
av en två veckor lång workshop kortfilmer 
tillsammans. Experter guidar och håller 
föreläsningar. Sista ansökningsdatum är 15 
maj. www.summermediastudio.com

DoK.INcubAtor
Juli-november i Tjeckien, Slovakien och 
Tyskland
DOK.Incubator är en ny kurs som arrange-
ras av den tjeckiska organisationen CIANT. 
Kursen är användbar för dokumentärfil-

mare som har gjort en grovklippt version 
av sin film och som vill fördjupa sig i mark-
nadsföring och distribution samt få input 
på filmens slutgiltiga struktur. Kursen är 
uppdelad på tre tillfällen. Första sessionen 
arrangeras i juli i Prag (Tjeckien), den an-
dra i september i Bratislava (Slovakien) och 
den sista i november i Leipzig (Tyskland). 
Sista ansökningsdatum är 15 maj.
dokincubator.net

EfA MAStEr clASS: thE SouND of 
thE IMAgE
2-8 juli i Tyskland
European Film Academy (EFA) arrangerar 
denna kurs kring ljuddesign. Kursen är 
öppen för 18 europeiska filmljudarbetare. 
Föreläsare är Bruno Tarrière och Selim 
Azzazi. Kursen arrangeras i Berlin och 
Potsdam. Sista ansökningsdatum är 25 maj. 
www.europeanfilmacademy.org

MArKEtINg & DIStrIbutIoN
10-14 juli i Málaga, Spanien 
Marketing & Distribution arrangeras av 
Media Business School och är en femdagars 
intensivkurs som fokuserar på marknads-
föring och distribution av biograf-film. 
Kursen riktar sig till ansvariga på europe-
iska distributionsbolag eller liknande. Efter 
kursen är det möjligt att göra praktik på ett 
sådant bolag. Sista ansökningsdatum är 31 
maj. www.mediaschool.org

prIME 4KIDS & fAMIly
September-december 
Manusutvecklingskurs ämnad för utveck-
ling av projekt för barn och familj för all 
audiovisuell media. Deltagarna utvecklar 
sina projekt tillsammans med erfarna men-
torer och författare. Kursen har en cros-
soverinriktning, dvs vänder sig till bland 
annat film, tv, animation och interaktiva 
spel, och ger deltagarna möjlighet att utöka 
sina kunskaper och kontakter inom den del 
av nöjesindustrin som vänder sig till familj 
och barn. Kursen består av två workshops, 
en i slutet på september och en i början av 
december. Sista ansökningsdatum är 2 au-
gusti. www.prime-house.de

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.

Foto: Valerie de Halleux / CARTOON



Marknader och festivaler

hot DocS
26 april-6 maj i Toronto, Kanada
Hot Docs är en av Nordamerikas viktigaste 
mötesplatser för dokumentärfilm. Festiva-
len arrangeras i Toronto i Kanada. Förutom 
visningar finns på Hot Docs en marknad 
och samproduktionsforum. Information 
om ackreditering finns på festivalens webb-
plats. www.hotdocs.ca

StocKholMS fIlMfEStIvAl JuNIor
7-12 maj i Stockholm
Sedan år 2000 har Stockholms filmfestival 
årligen arrangerat festival för barn och 
unga mellan 6 och 16 år, Stockholms film-
festival Junior. Regler och anmälan finns 
på festivalens webbplats.
www.stockholmfilmfestival.se/
junior

cANNES fIlM fEStIvAl 
16-27 maj i Cannes, Frankrike
Fler än 26000 branschackredite-
rade besöker Cannes Film Festival 
och marknaden Cannes Market 
(Marché du Film).
Ta tillfället i akt och träffa repre-
sentanter för MEDIA-programmet 
när du är i Cannes! För mer infor-
mation om vem som är på plats 
när, kontakta desken när festivalen 
närmar sig. I år kommer MEDIA:s 
infodag att arrangeras den 21 maj 
så boka in det i kalendern redan 
nu. Information om ackreditering finns på 
festivalens webbplats.
www.festival-cannes.fr

NorDIc gAME
23-25 maj i Malmö
Nordic Game kommer fortsätta bygga broar 
inom branschen och fokusera på hur spe-
lindustrin bättre kan utnyttja sin kreativa 
kraft. Evenemanget kommer att innehålla 
en blandning av föreläsningar och work-
shops tillsammans med intressanta gäster. 
Under Nordic Game Transmedia Track 
(NGTT) bjuds producenter och utveck-
lare verksamma inom film-, tv- och spel-
branschen in till en nätverksmiddag och 
konferens med fokus på skärningspunkten 
mellan plattformarna. Inbjudna talare är 
bland andra Doug Richard (Dragons Den) 
och Yves Bordeleau (Cyanide Studios, pro-
ducenter bakom Game of Thrones-spelet). 
MEDIA Desk Sverige kommer vara på plats. 
Ett antal kostnadsfria biljetter till evene-
manget finns och du kan anmäla ditt intres-
se på www.nordicgame.com/transmedia

hAMburg INtErNAtIoNAl Short fIlM 
fEStIvAl 
29 maj-4 juni i Hamburg, Tyskland
Denna kortfilmsfestival arrangeras årligen 
av Hamburg Short Film Agency. Festivalen 
är menad som en mötesplats för såväl film-
skapare som filmälskare. Information om 
filmanmälan, programmet och ackredita-
tion finns på festivalens webbplats. 
www.shortfilm.com

ANNEcy INtErNAtIoNAl ANIMAtED 
fIlM fEStIvAl
4-9 juni i Annecy, Frankrike
Festival och marknad för animerad film. 
Bidrag till tävlingen ska anmäls senast 15 
mars. Marknadsdelen MIFA arrangeras 4-8 

juni och är en av Europas största för anima-
tion och samlar varje år över 900 deltagare, 
varav 200 inköpare och publicister. Små 
europeiska bolag som vill delta med ett 
stånd på MIFA kan anmäla sig till MEDIA:s 
speciella område med fördelaktiga villkor. 
Anmäl dig tidigt så du får plats. Informa-
tion om ackreditering finns på festivalens 
webbplats. www.annecy.org

MEEtMArKEt
14-15 juni i Sheffield, Storbritannien
MeetMarket är en internationell marknad 
för dokumentär- och crossmediaprojekt. 
Den är en del av dokumentärfilmfestivalen 
Sheffield Doc/Fest som arrangeras 13-17 
juni 2012. MEDIA Desk Sverige kommer att 
finnas på plats under marknaden. I år sät-
ter MEDIA samman en delegation med del-
tagare. Som del av delegationen ges bland 
annat rabatt på ackrediteringen. Kontakta 
oss om innan den 16 maj om du vill ingå i 
delegationen. sheffdocfest.com

ShANghAI INtErNAtIoNAl fIlM 
 fEStIvAl
16-24 juni i Shanghai, Kina 
Shanghai fick sin egen filmfestival 1993 
och den har med tiden blivit mycket upp-
märksammad och har nu fler än 300 000 
besökare årligen. 
Denna festival är en av de festivaler som 
stödjs av European Film Promotion. Sälja-
genter och producenter kan söka stöd för 
att marknadsföra sina filmer, genom det 
MEDIA-finansierade initiativet Film Sales 
Support. Deadline för att söka FSS är 10 
maj.
www.siff.com
www.efp-online.com

SuNNy SIDE of thE Doc
26-29 juni i La Rochelle, Frank-
rike
Internationell marknad för do-
kumentärfilm, som äger rum i 
La Rochelle, Frankrike. Nordiska 
filmare kan ackreditera sig via 
Filmkontakt Nord. Sunny Side of 
the Doc är en bra plats för att hitta 
samproducenter för sitt dokumen-
tärprojekt. Över 300 beslutsfattare 
finns på plats. Under festivalen 
arrangeras forum och workshops 
där man tar upp det nyaste inom 
teknik och finansiering. Informa-
tion om ackreditering finns på 
festivalens webbplats.
www.sunnysideofthedoc.com

www.filmkontakt.dk

gAlwAy fIlM fAIr
10-15 juli i Galway, Irland
Galway Film Fair är en fyra dagar lång 
marknad som arrangeras under Galways 
filmfestival på Irland. Under marknaden 
erbjuds möjligheter att pitcha sitt projekt 
inför beslutsfattare, gå på masterclasses 
och marknadsvisningar, delta i ACE och 
Irish Film Boards konferens Real Deal och 
mycket annat. Sista datum för att anmäla 
sig till marknaden är 11 maj och till pitch-
tävlingen 8 juni.
www.galwayfilmfleadh.com

locArNo INtErNAtIoNAl fIlM fEStI-
vAl
1-11 augusti i Locarno, Schweiz
Locarno International Film Festival starta-
de 1946 och är en av Europas äldsta filmfes-
tivaler. Festivalen har en internationell pro-
fil och har gjort sig känd för spektakulära 
utomhusvisningar på stadens torg. Skicka 
in din film till programmet senast 1 juni. 
Ackrediteringsdeadline är 3 juli.
www.pardo.ch

Foto: Sheffield Doc/Fest
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MEDIA Desk Sverige: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare för MEDIA Info), Anders Wilhelmsson 
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

MEDIA-StöD för SprIDNINg Av fIlM I 
DEN DIgItAlA tIDSålDErN
Den 26 oktober 2011 godkände Europaparla-
mentet en budget på 2 miljoner euro för det 
första året av den förberedande åtgärden 
”Spridning av europeiska filmer i den digi-
tala tidsåldern.”
Syftet med detta nya stöd är att försöka 
ta reda på om samtidiga releaser på flera 
plattformar kan leda till att europeiska fil-
mer finner en större publik och i högre 
utsträckning reser över landsgränserna. I 
riktlinjerna anges dessa följande mål för 
stödet; att förbättra villkoren för spridning 
av europeiska filmer inom EU, att bidra till 
en växande global publik för europeisk film 
samt att informera bransch och lokala myn-
digheter om fynd som görs vid slutet av den 
förberedande åtgärden och som kan leda till 
bättre releasestrategier. Än så länge finns 
inte ansökningshandlingarna publicerade. 
Kontakta oss på MEDIA Desk Sverige för att 
få mer information om stödet. Deadline är 
satt till 6 september 2012.

förtEcKNINg övEr StöD I EuropA
Publikationen ”Public Funding for Film and 
Audiovisual Works in Europe” från Europe-
an Audiovisual Observatory ger på 154 sidor 
en bra överblick på tillgången på offentliga 
medel till film och audiovisuell media i Eu-
ropa. Boken finns i tre språkutgåvor (fran-
ska, tyska och engelska) och tar en närmare 
titt på paneuropeiska, nationella och regio-
nala stödformer. 2011 års upplaga ger detal-
jerad information om fondernas storlekar, 
vad de ger stöd till, lokala utgiftskriterier 
och mycket annat. Det finns även särskilda 
avsnitt om skattelättnader, finansiering för 
att gå över till digital projektion mm. Boken 
finns att beställa på European Audiovisual 
Observatorys webbplats.
www.obs.coe.int

fErA publIcErAr Eu-lobbyboK
Den europeiska regissörsorganisationen 
FERA har nyligen sammanställt en ”lobby-
vägledning” för filmarbetare. Den beskri-
ver i detalj de viktigaste EU-institutionerna, 
berörda tjänstemän inom den Europeiska 
Kommissionen, ledamöter i Europaparla-
mentet, m m. Manualen är utformad som 
ett praktiskt verktyg för att kunna följa EU:s 
lagstiftningsprocess och på ett effektivare 
sätt påverka. Maila office@filmdirectors.eu 
om du är intresserad av en kopia.

Beviljade stöd

Stöd till nätverk  
(28/2008)                                       euro

Europa Cinemas biografer 
i Sverige 2011

221 000

Biografdistribution automatiskt 
(01/2011)

Svensk Filmindustri 131 530

Folkets Bio 97 549

Nordisk Film Distribution 96 946

Scanbox Entertainment 92 972

ANtAlEt EuropEISKA bIobESöK vISAr 
vISS NEDgåNg
European Audiovisual Observatorys statis-
tik från 2011 visar på en viss nedgång för 
europeiska biobesök men inhemsk film är 
fortfarande stark. Sänkningen ligger på 
0,4 procent, från 964 miljoner sålda biljet-
ter 2010 till 960 miljoner 2012. Trenderna 
skiljer sig dock åt i olika delar av Europa. 
Främst Frankrike har positiva siffror medan 
både Spanien och Italien backar. Om man 
ser till den inhemska filmens marknads-
andel i olika länder i Europa så var den 
särskilt stor i Frankrike (41,6 procent), 
Italien (37,5 procent), Storbritannien (36,2 
procent), Polen (30 procent), Danmark (28 
procent) och Norge (24,5 procent). Källa: 
European Audiovisual Observatory 

Eurimages

ANSöKNINgS och bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
20 april  22 juni
27 augusti 18 oktober
22 oktober 13 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och 
består av 36 medlemsländer. 
Vid senaste beslutsmötet i Luxemburg i mars 
fick Per Flys ”Monica Z” som produceras av 
Stella Nova Film 370 000 euro. Erik Poppes 
”Granade”  (Norge) fick då 550 000 euro, 
med svensk samproducent Zentropa Inter-
national Sweden. Vid det föregående mötet 
i Paris i december fick Hans Petter Molands 
”The Prize Idiot”, även den norsk och med 
Zentropa International Sweden som svensk 
samproducent, 460 000 euro. Ansöknings-
handlingar och övrig information om Euri-
mages finns på  www.coe.int/eurimages

Aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline 
biografdistribution automatiskt 07/2012 30 april  
Stöd till festivaler 29/2011 30 april 
Markandsaktiviteter inom Eu  36/2011 1 juni 
i2i Audiovisual 24/2011 6 juni 
tv-distributionsstöd 23/2011 11 juni 
pilotprojekt 10/2012 18 juni 
video-on-Demand och digital 
biografdistribution 09/2012 25 juni 
biografdistribution selektivt 30/2011 29 juni


