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Mikael Marcimains ”Call Girl” har fått såväl utvecklingsstöd som i2i Audiovisual från MEDIA. 
Filmen är producerad av Garagefilm och distribueras av Nordisk Film. Foto: Jukka Male

Nyheter

EuropEISkA MArkNADStrENDEr 2011
2011 blev ett stabilt år för biljettintäkter i 
Europa. De senaste två åren har trenden 
pekat uppåt men under 2011 klingade 
intäkterna av. Resultatet var en höjning 
med endast 0,7% höjning upp till summan 
6,4 miljarder euro. Antal sålda biljetter 
har legat stabilt på 962 miljoner. Även om 
antalet 3D-filmer och 3D-dukar ökade be-
tydligt under året verkar 3D nu plana ut. 
De stora höjningarna på biljettpriset var i 
stort redan gjorda under 2009 och 2010 och 
även det låg därför stabilt under 2011. Det 
genomsnittliga biljettpriset inom EU ökade 
därmed endast 0,2% till 6,6 euro. När det 
gäller de enskilda länderna i Europa va-
rierade antal sålda biljetter kraftigt. I elva 
länder steg biljettförsäljningen och i 15 
länder sjönk den. Biljettintäkter ökade i 14 
länder och gick ned i 12 länder. De länder 
där intäkterna ökade mest var Frankrike, 
Storbritannien och Tyskland.

Under 2011 tog europeiska filmer till-
baka de marknadsandelar som de förlorat 
till amerikanska 3D-filmer under 2009 
och 2010. Siffrorna är än så länge prelimi-
nära, men uppskattad marknadsandel för 
europeisk film i EU ökade från 25,2% till 
28,5% under 2011, vilket är en återgång 
till nivåerna innan 3D. Marknadsandelen 

för amerikanska filmer föll från 68,5% till 
uppskattningsvis 61,4%. Europeiska filmer 
producerade i Europa med amerikansk 
investering som exempelvis senaste Harry 
Potter and Kings Speech ökade från 5% till 
8,4%.  

Produktion på EU-nivå har fortsatt att öka 
till rekordhöga 1 285 filmer under 2011 vil-
ket är 59 filmer fler än 2010. Det totala an-
talet produktioner är 915 spelfilmer (71%) 
och 370 dokumentärer (29%). Frankrike 
nådde med 207 spelfilmer 2011 ett historiskt 
rekord och blev än en gång landet med 
högst produktion i Europa.

Enligt preliminära siffror från MEDIA 
Salles har antalet digitala dukar inom EU 
nästan fördubblats och nådde under 2011 

nästan 15 910 dukar i slutet av 2011, vilket 
är närapå 54% av EU:s totala antal dukar. 
Till skillnad från de senaste två åren drevs 
utvecklingen 2011 av 2D-dukar, vilket tyder 
på att utbyggnaden nu har gått in i sin an-
dra fas och nu främst rör sig mot full kon-
vertering med hjälp av offentliga initiativ 
och VPF-modeller.

Mer om dessa siffror och mycket annan 
statistik från året som gått hittar du i Focus 
2012 som European Audiovisual Observa-
tory (EAO) publicerade traditionsenligt till 
Cannes. Man kan köpa en kopia av rappor-
ten på EAO:s webbplats www.obs.coe.int

kAuwboy vINNEr förStA EfA youNg 
AuDIENcE AwArD 
I en sant europeisk omröstning så valde 
10-13 åringar i Norrköping, Amsterdam, Bel-
grad, Köpenhamn, Erfurt och Turin den 
holländska filmen KAUWBOY av Boudewijn 
Koole till vinnare av det första European 
Film Academy Young Audience Award.

På Biografen Cnema i Norrköping såg den 
unga juryn de tre nominerade filmerna och 
diskuterade sig fram till en favorit. Resul-
taten redovisades live via Skype till Erfurt 
där den stora prisceremonin arrangerades. 
Priset mottogs av Jolein Laarman, en av fil-
mens manusförfattare. Jolein tackade juryn 
och sa att ”det är så viktigt att European 
Film Academy ger alla barn en röst!”

Priset som instiftades i år i samband med 
25-års jubileet av European Film Awards de-
lades ut med hjälp av ett nätverk bestående 
av EYE Film Institute Holland, Film Centre 
Serbia, Danska filminstitutet,  Deutsche Kin-
dermedienstiftung Goldener Spatz (Tysk-
land), National Cinema Museum Turin (Ita-
lien) och Svenska Filminstitutet.
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Jolein Laarman tar emot priset. Foto: Carlo 
Bansini



Kurser och seminarier

SourcES2 roMANIA
15-23 november i Bukarest, Rumänien
Manusutvecklingskurs för drama och krea-
tiv dokumentär för bio och tv. Efter detta 
kurstillfälle följs deltagarna upp med sina 
projekt under tre månader och kursen av-
slutas sedan med en träff där man i grupp 
ger feedback på projekten. Sista ansök-
ningsdatum är 1 juli. www.sources2.de

MArkEtINg MovIES oNlINE lAbS
17-20 september i Spanien
Marketing Movies Online Labs (MMO Labs) 
är en projektbaserad workshop arrangerad 
av Diversity in Visual Arts (DIVA). Work-
shopen är 4 dagar lång och under denna 
tid får man möjlighet att fördjupa sig i hur 
en framgångsrik digital marknadsförings-
kampanj kan utformas för ens projekt. Man 
tittar närmare på sökmotoroptimering, 
sociala medier, viral marknadsföring mm. 
Sista ansökningsdatum är 2 juli.
www.marketingmoviesonline.com

3D ArtISt for ANIMAtED fEAturES, 
tv-SErIES AND gAMES
27 augusti-7 december i Viborg, Danmark
Animationskurs organiserad av The Anima-
tion Workshop i Danmark. Kursen pågår 
under 15 veckor med mål att utbilda euro-
peiska 3D-designers för att nå den standard 
som förväntas av europeiska animations- 
och spelbolag. Kursen vänder sig till er-
farna animatörer som har god kunskap och 
erfarenhet inom 3D-animering och som vill 
fördjupa sina kunskaper. Sista ansöknings-
datum är 15 juli. www.cicae.org

MAIA workShopS: lEgAl AND 
 fINANcIAl ISSuES
24-28 september i Lazio, Italien
MAIA är en utvecklingskurs för producen-
ter och ges vid tre tillfällen per år. Den an-
dra som ges i juni behandlar de finansiella 
och de juridiska aspekterna när det gäller 
musikrättigheter, samproduktioner, privata 
och offentliga stöd samt affärsplanering i 
utvecklingsfasen. Kursarrangören erbjuder 
ett antal stipendier för deltagande. Sista 
ansökningsdatum är 10 augusti. www.maia-
workshops.org

DIgItrAININg pluS
29 augusti-2 september i Amsterdam, 
Holland
MEDIA Salles ordnar denna kurs i Amster-
dam för europeiska biografägare som är 
ett seminarium med syfte att ge deltagarna 
en uppdaterad och komplett översikt över 
digitala visningsmöjligheter. Föreläsningar 
varvas med fallstudier. Kursarrangören er-
bjuder att antal stipendium för deltagande. 

Besök arrangörens webbplats för anmälan 
och mer information. www.mediasalles.it

ADAptAtIoN for cINEMA - A4c
November 2012-april 2013 i Italien, Ung-
ern och Storbritannien
Kursen vänder sig till filmskolestudenter 
inom produktion, manus och animation. 
Tolv filmskoleelever jobbar tillsammans 
i grupper med bokadaptioner. Kursen är 
uppdelad i möten: ett första där man dis-
kuterar teori bakom bokadaption, ett andra 
för utvärdering av gruppernas projekt och 
ett sista för presentationen. Mellan mötena 
jobbar man online. De böcker som väljs ut 
för adaption är från ett urval av de mest 

intressanta unga författarna i deltagarnas 
länder. Mötena hålls i Turin, Budapest och 
London. Sista ansökningsdatum är 31 au-
gusti. www.scuolaholden.it

S3D cAMpuS: proDucE A S3D MovIE 
froM coNcEptIoN to ScrEEN
19-28 november i Paris, Frankrike
Kursen syftar till att öka kunskapen om ste-
reoskopisk 3D och vänder sig till regissörer, 
producenter och fotografer m.fl. Kursen har 
en praktisk prägel och deltagarna får själva 
hantera den nödvändiga tekniska proces-
sen för 3D-produktion. Sista ansökningsdag 
är 31 augusti. www.s3dcampus.eu

ArchIDoc
Oktober 2012-mars 2013 i Portugal, 
Frankrike och Tjeckien
Dokumentärfilmskurs som handlar 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 distri-
butörer utanför hemlandet. Kursen består 
av tre träffar (oktober i Lissabon, november 
i Paris och mars i Prag). OBS! Kursdatum 
och deadline är preliminära. www.femis.fr

DIgItAl proDuctIoN chAllENgE
15-17 november i Paris, Frankrike
Focal ger denna kurs där man 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 anmälningsdatum är 28 september. 
www.digiprodchallenge.net

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.

Digital Production Challenge 2011. Foto: Xavier Grin, FOCAL



Marknader och festivaler

oDENSE INtErNAtIoNAl fIlM fEStIvAl
20-25 augusti i Odense, Danmark
Odense International Film Festival är en 
dansk kortfilmsfestival som startade 1975. 
Deadline för att ackreditera sig är 10 au-
gusti. filmfestival.dk

vENEDIgS fIlMfEStIvAl 
29 augusti-8 september i Venedig, Italien
Världens äldsta filmfestival i broarnas stad. 
Sista dag för att skicka in sin film är 21 juni. 
Deadline för ackreditering är 6 juli. 
www.labiennale.org

toroNto INtErNAtIoNAl fIlM 
 fEStIvAl
6-16 september i Toronto, Kanada
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 Sa-
les Support (FSS). 
Deadline för att 
söka FSS är 9 augusti. 
Sista datum för att 
branschackreditera 
sig online är 24 au-
gusti. För tredje året 
i rad arrangeras 
samproduktionsini-
tiativet Producers 
Lab Toronto där 12 
europeiska (utvalda 
bland Producers on 
the Move) och 12 ka-
nadensiska producen-
ter sammanförs 5-8 
september för att försöka hitta möjligheter 
till samproduktion. Producers Lab Toronto 
arrangeras av EFP i samarbete med OMDC 
samt TIFF och stöds av MEDIA Mundus. 
www.efp-online.com
tiff.net

cArtooN foruM
11-14 september i Toulouse, Frankrike
Ett samproduktionsforum för animerade 
tv-projekt med minimilängd på 26 minuter. 
Cartoon Forum 2012 kommer att arrangeras 
i Toulouse i Frankrike. Producenter som 
fått sina projekt utvalda ska registrera sig 
senast 15 juni, de utan projekt 29 juni.
www.cartoon-media.be

buStEr
15-25 september i Köpenhamn
Köpenhamns internationella barnfilm-
festival med ett stort utbud av barn- och 
ungdomsfilmer, seminarier och en nordisk 
sektion; New Nordic Films for Children and 

Youth. Information om ackreditering finns 
på festivalens webbplats. www.buster.dk

fANtAStISk fIlMfEStIvAl
20-29 september i Lund
Festival för fantasy, sci-fi och skräckfilm 
som hålls varje år i Lund. Deadline för att 
skicka in sin film är 31 juli. Information om 
ackreditering finns på festivalens webbplats
www.fff.se

NorDISk pANorAMA fIlMfEStIvAl 
och NorDISk foruM
21-26 september i Uleåborg, Finland 
Den viktigaste nordiska festivalen för 
kort- och dokumentärfilm, som ambulerar 
mellan de fem nordiska länderna. Innehål-
ler även en marknadsdel mellan den 22-25 
september. Registrera dig till festivalen 
senast den 15 augusti för early bird rabatt. 
Nordiskt Forum arrangeras under festiva-
len, 23-25 september, och är ett forum för 

samfinansiering av dokumentärer. Nya 
dokumentärprojekt kommer att presente-
ras för möjliga finansiärer. Vid tidigare års 
forum har 70-80% fått sina projekt säkrade 
för finansiering. Sista datum för att ackre-
ditera sig som observatör är 1 augusti.
www.nordiskpanorama.com
www.filmkontakt.dk

SAN SEbAStIAN INtErNAtIoNAl fIlM 
fEStIvAl
21-29 september i San Sebastian, 
 Spanien
San Sebastian International Film Festival 
erbjuder sitt Sales Office som resurs för den 
europeiska branschen. Där finns mötesrum, 
screeningrooms, uppkoppling och annat 
som förenklar ditt besök.  Ackrediteringen 
stänger den 1 september.
www.sansebastianfestival.com

buSAN INtErNAtIoNAl fIlM fEStIvAl
4-13 oktober i Busan, Sydkorea
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 (FSS). Sista ansökningsdag för FSS 
är 3 september. Under festivalen arrangeras 
även den stora filmmarknaden Asian Film 
Market 8-11 oktober. Deadline för att skicka 
in sin film till filmprogrammet är den 31 
juli. www.biff.org
www.efp-online.com

MIpcoM JuNIor
6-7 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. Infor-

mation om ackredite-
ring finns på festiva-
lens webbplats. www.
mipcomjunior.com
www.filmkontakt.dk

MIpcoM
8-11 oktober i 
 Cannes, Frankrike
MEDIA Stands er-
bjuder oberoende 
producenter att delta 
på MIPCOM, höstens 
stora TV-marknad i 
Cannes, till ett mycket 
fördelaktigt pris. 
MIPCOM, med ca 
12000 ackrediterade 

professionella, erbjuder unika möjligheter 
att lära känna den internationella kommer-
siella marknaden. Deltar du genom MEDIA 
Stands kan du arbeta från MEDIA:s monter 
med utrymme för möten, arbete, screening, 
exponering av material samt bar för infor-
mella möten med kollegor och affärskon-
takter. 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 finansiärer som ar-
rangeras av MEDIA Stands på MEDIA-om-
rådet. Anmäl dig på MEDIA Stands webb-
plats. MEDIA Stands tar emot ansökningar 
från 16 juni. www.mipcom.com
www.media-stands.eu

flEr fEStIvAlEr och MEr 
INforMAtIoN hIttAr Du på  

www.mediadesksverige.eu

Cartoon Forum 2011. Foto: Valerie de Halleux
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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

Beviljade stöd

Biografdistribution selektivt 
(30/2011)                                        euro

Folkets Bio Alper 13 000

Folkets Bio Elle 18 000

Noble Entertainment
La Delicatesse

15 000

Scanbox Entertainment
Hysteria

29 500

Digitalisering av biografer (19/2011)

Folkets Bio Stockholm
Zita

60 000

Folkets Bio Göteborg
Hagabion

40 000

Svenska Bio Grand 60 000

Svenska Bio Victoria 60 000

Utveckling enskilt projekt (21/2011)

Amp Film The Borneo Case 30 000

Utveckling Slate Funding 2nd Stage 
(21/2011)

Filmlance International 190 000

Utveckling interaktiva verk 
(22/2011)

The Company P Treasures 150 000

i2i Audiovisual (24/2011)

Garagefilm International 
Call Girl

50 000

TV-distributionsstöd (23/2011)

Kasper Collin Produktion 
American Jazz Musician

92 800

Noterat

Ny IrIS pluS rApport oM offENtlIgt 
StöD tIll fIlM
European Audiovisual Observatory (EAO) 
har nyligen publicerat en rapport om reg-
lerna för statligt stöd till film i Europa. I 
den sista stora studien som EAO företog om 
betydelsen av offentligt filmstöd så under-
strök man betydelsen som dessa stöd har 
för den europeiska filmindustrin. Då, 2009, 
delade 280 olika fonder ut stöd på mer 
än 2 miljarder euro. Nu utför Europeiska 
 kommissionen en översyn över de lagar som 
reglerar hur dessa stöd ska vara utformade 
och resultaten av denna översyn har stor 
betydelse för framtiden för offentligt stöd 
till film i Europa. Läs mer och köp rapporten 
på EAO:s webbplats www.obs.coe.int

3Dtv väNtAS växA SNAbbASt 2012
Smart TV har varit ordet på allas läppar den 
senaste tiden men enligt det internationella 
marknadundersökningsföretaget GfK så är 
det 3DTV som kommer att växa snabbast 
2012. Undersökningen visar på att 3DTV 
kommer att öka med 122% i produktkate-
gorin TV. På andra plats kommer Smart 
TV med 56% och LED TV kommer först på 
tredje plats med 33% beräknad ökning.

Schweizarna har varit de mest hängivna 
3DTV inköparna. Där så var 42,3% av al-
la TV apparater sålda under januari 2012 
3DTV. I Tyskland och Österrike var motsva-
rande siffra 28,5% och i Sverige 23,6%. Åter-
försäljare i Storbritannien hoppas att 3D-
bevakningen av vissa OS-grenar ska hjälpa 
försäljningen av 3DTV där.

ExkluSIvA rättIghEtEr krINg
vIktIgA tv-häNDElSEr
I en ny IRIS plus rapport utforskar Europe-
an Audiovisual Observatory problematiken 
kring exklusiva rättigheter och allmänhe-

Aktuella utlysningar
Stöd utlysning Deadline 
video-on-Demand och digital 
biografdistribution 09/2012 25 juni 
biografdistribution selektivt 30/2011 29 juni 
Stöd till digitalisering av biografer 14/2012 31 juli  
preparatory Action on circulation of 
European films in the digital era 05/2012 6 september

tens intresse av viktiga TV-händelser. Kost-
naderna för rättigheterna till stora sport-
evenemang och andra händelser som är 
av allmänhetens intresse har stigit och de 
som köper rättigheterna måste se till att få 
avkastning på sin investering. Lagstiftarna 
i Europa går en svår balansgång när man 
måste se till såväl det allmänna intresset 
och tillgängligheten som till rättighetsin-
nehavarnas ekonomiska intressen. Behövs 
mer regler på området? Läs om det i IRIS 
plus rapporten som kan köpas på 
www.obs.coe.int

Eurimages

ANSökNINgS och bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
27 augusti 18 oktober
22 oktober 13 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och be-
står av 36 medlemsländer. Ansökningshand-
lingar och övrig information om  Eurimages 
finns på  www.coe.int/eurimages


