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I år hedras Pedro Almodóvar och Catherine Deneuve under European Film Awards. © El Deseo   
Foto: Paola Ardizzoni & Emilio Pereda

Nyheter

PEDro AlMoDovAr och cAthErINE 
DENEuvE hEDrAS uNDEr EuroPEAN 
FIlM AwArDS
Pedro Almodóvar kommer vid galan i 
 Berlin 7 december att ges priset  European 
 Achievement in World Cinema för sin fan-
tastiska filmgärning. Regissören kommer 
själv närvara vid ceremonin för att ta emot 
priset. Första gången Almodóvar fick pris 
under European Film Awards var 1986 då 
han vann Best Young Film Award för  Kvinnor 
på gränsen till nervsammanbrott.

Catherine  Deneuve 
kommer att hedras 
med galans  Lifetime 
 Achievement Award 
och Deneuve själv 
medverkar under 
ceremonin. Hon 
har under sin långa 
och framgångsrika 
karriär medverkat 
i filmer av framstå-
ende regissörer som 
 Roman Polanski, 

Jean- Pierre Melville och François Truffaut. 
Hon är nu aktuell i filmen Trois coeurs av 
Benoît  Jacquot.

KrEAtIvA EuroPA SNArt här
MEDIA programmet går mot sitt slut den 
sista december 2013 och nu är processen 
kring Kreativa Europa, det program som 
tar vid, i slutfasen. Detta nya program är 
en sammanslagning av dagens MEDIA- och 
Kulturprogram, men där de olika program-
områdena kommer att finnas kvar som 
delprogram av huvudprogrammet Kreativa 
Europa. Vi förväntar oss att de första utlys-
ningarna inom det nya programmet kan ske 
i december. Förutom förändringar i stöden 
kommer även MEDIA Desk Sverige försvin-
na i sin nuvarande form och ersättas av en 
Kreativa Europa desk. I Sverige har man 
valt en modell där de olika delprogrammen 
inom Kreativa Europa även fortsättnings-
vis representeras av de kontaktkontor som 
tidigare arbetat med programmen MEDIA 
och Kultur, och att dessa kontor rent fysiskt 
kommer att finnas kvar på sina nuvarande 
platser inom Svenska Filminstitutet och Kul-
turrådet.

Den 17 juli nådde Europaparlamentet, 
 Ministerrådet och EU-kommissionen en 
överenskommelse om Kreativa Europas fi-
nanser över perioden 2014-2020. Budgeten 
väntas nu bli 1 462 miljoner euro vilket 
inkluderar 824 miljoner euro till MEDIA-
delen av programmet, 455 miljoner euro till 
Kulturprogramsdelen och 184 miljoner euro 
till det övergripande programområdet som 

inkluderar det finansiella lånegarantiinstru-
mentet.

Förslaget om Kreativa Europa måste ännu 
röstas igenom av Europaparlamentet och 
antas av Ministerrådet.

Den nya chefen för MEDIA-program-
met, Xavier Troussard, sa i en intervju på 
 Cineuropa.org att ”Det unika med det här 
projektet är att vi försöker respektera mång-
falden, införa solidaritet, samarbeta och 
skapa ett politiskt experiment. Jag ser EU 
som en stor möjliggörare i den här proces-
sen, vid sidan av vad medlemsländerna 
själva gör, och inte någon som tar en ögon-
blicksbild, ramar in den och kallar den eu-
ropeisk kultur.”

Vad gäller de olika stöden kan branschen 
förvänta sig att de flesta MEDIA-stöden 
fortsätter under Kreativa Europa (utveck-
lingsstöd till producenter, distributionsstöd, 
festivalstöd, stöd till marknader och fort-
bildning). Undantagen blir stödet till grund-
utbildningar som flyttas över till program-
met Erasmus+ medan stödet i2i Audiovisual 
avslutas. Ett nytt stöd för publikbyggande 
åtgärder, bland annat genom filmkunnig-
het, introduceras såväl som stöd till sampro-
duktionsfonder och dataspel.
De första utlysningarna förväntas att bli 
publicerade i december 2013, efter att pro-
grammet antagits av Ministerrådet. 

MEDIA Desk Sverige kommer tillsam-
mans med Kulturkontakt Sverige att bjuda 
in till ett seminarium om Kreativa Europa 
där vi berättar om de förändringar som 
programmet innebär. Seminariet kommer 
att arrangeras på Filmhuset den 16 decem-
ber och kontakta gärna oss på MEDIA Desk 
 Sverige om du är intresserad av att delta. 
Källa:  Cineuropa.org 130807

Xavier Troussard. Foto: Maarten van Haaff / 
More Europe



Kurser och seminarier

EuroDoc ProDuctIoN
Mars, juni och oktober
Eurodoc är främst för producenter till do-
kumentärprojekt med internationell poten-
tial, men även regissörer och beslutsfattare 
från dokumentärbranschen uppmanas att 
delta. Träffarna har fokus på utveckling 
och finansiering och avslutas med ett möte 
tillsammans med inköpare och potentiella 
partners. Kursen består av tre veckolånga 
workshops. Under 2014 kommer kursen att 
hållas mars, juni och oktober. Sista ansök-
ningsdatum är 15 november.  
www.eurodoc-net.com

NIPKow ProgrAMM
Fri period under 2014 i Tyskland
Praktikprogram där deltagarna utvecklar si-
na projekt i samarbete med bolag. Antagna 
beviljas ett stipendium för 1-4 månaders ar-
bete. Studenterna deltar på European Film 
Market och kurser i Berlin, samt en treda-
gars workshop i en EU-stad, där huvudfokus 
ligger på försäljning och marknadsföring. 
Sista ansökningsdatum är 20 november. 
nipkow.de

DocuMENtAry cAMPuS: 
MAStErSchool
Juni-november i England och Tyskland
En utbildning på tio månader under 2014 för 
dokumentärproducenter. Under fyra korta 
workshops får 15 deltagare möjlighet att ut-
veckla sina projekt med fokus på utveckling, 
produktion och distribution av dokumen-
tärer för den internationella tv-marknaden 
samt cross-platform. Varje deltagare har 
tillgång till två handledare under utveck-
lingsfasen. I kursen ingår även praktik på ett 
produktions- eller distributionsbolag. Första 
workshopen arrangeras 2-6 juni i Sheffield, 
England, den andra i augusti, den tredje i 
oktober i Leipzig, Tyskland, och den sista i 
början på november. Sista ansökningsdatum 
är 29 november. www.discovery-campus.de

SourcES2 gErMANy
April i Berlin, Tyskland
Manusutvecklingskurs för drama och krea-
tiv dokumentär för tv och bio. Under sju 
dagar i november hålls kursen i Berlin i 
Tyskland. Efter de sju dagarna följs delta-
garna upp med sina projekt under tre måna-
der och kursen avslutas sedan med en träff 
där man i grupp ger feedback på projekten. 
Sista ansökningsdatum är 1 december. 
www.sources2.de

EKrAN
Mars-december i Warszawa, Polen
Andrzej Wajdas Master School of Film Di-
recting i Warszawa anordnar kursen EKRAN 
för producenter, regissörer och manusför-

fattare. Kursen låter deltagarna göra testin-
spelningar ur sina manus under utveckling 
med fokus på kreativ förproduktion. Flera 
teammedlemmar från samma projekt väl-
komnas att söka tillsammans. Kursen ar-
rangeras i 31 mars-10 april, 2-12 juni och en 
frivillig uppföljning i december 2014. Sista 
ansökningsdatum är 2 december. 
www.wajdaschool.pl

ESoDoc - EuroPEAN SocIAl 
DocuMENtAry
Mars-september i Holland och Italien
ESoDoc riktar sig till dokumentärfilmare 
som använder sig av filmen som verktyg 
för social förändring. Under tre veckolånga 
kursblock får europeiska dokumentärpro-
ducenter möjlighet att träffas och utveckla 
sina projekt i grupp eller individuellt. Fokus 
ligger på samhällsdokumentärer samt rela-
tioner till ideella organisationer och NGO:s. 
Praktiskt arbete varvas med föreläsningar 
och workshops. Kursen avslutas med pitch-
ning där deltagarna får chans att presen-
tera sina projekt för beslutsfattare inom tv, 
den ideella sektorn och olika samhällskana-
ler. Första workshopen arrangeras i mars i 
 Holland, den andra i maj/juni i Italien och 
den tredje i september i Italien. Sista ansök-
ningsdatum är 2 december. www.esodoc.eu

3D chArActEr ANIMAtIoN
Februari-juni i Viborg, Danmark
Animationskurs organiserad av The 
 Animation Workshop i Danmark. Kursen 
pågår under 15 veckor med mål att utbilda 
europeiska 3D-designers för att nå den stan-
dard som förväntas av europeiska anima-

tions- och spelbolag. Under utbildningen 
arbetar deltagarna i Maya och får lära sig 
animation från grunden samt animerat skå-
despeleri och dialog. Vid kursens slut görs 
ett 30 sekunder långt slutprojekt. Sista an-
sökningsdatum är 9 december. 
www.animwork.dk

cArtooN MAStEr: FINANcE
26-28 november i Belfast, Nordirland
En konferens som pågår i två dagar i novem-
ber och tar upp frågor kring offentlig och 
privat finansiering av animationsprojekt i 
Europa, nya digitala rättigheter, nya mark-
nader, rättighets- och intäktsfördelning av 
tv-kanaler och nya aktörer. Det finns ingen 
sista ansökningsdag men ett begränsat antal 
platser. 2013 års upplaga arrangeras i Belfast 
på Nordirland. www.cartoon-media.be

ESSENtIAl lEgAl FrAMEworK: 
DIgItAl StrAtEgIES - FINANcINg, 
MArKEtINg AND DIStrIbutINg 2.0
4-8 december i Berlin, Tyskland
Erich Pommer Institut håller denna kurs 
för producenter och distributörer. Kursen 
tar upp juridiska och ekonomiska aspekter 
på nya medier och distributionsformer. Till 
exempel behandlas värdekedjor och licen-
siering, digitala copyright och regleringar. 
Men även expansionen mot interaktiva me-
dia och aktuella fallstudier. Kursen hålls i 
Berlin, Tyskland. Arrangören tillämpar inte 
anmälningsdatum, ansökningarna behand-
las varefter de inkommer. 
www.epi-medieninstitut.de

Digital Strategies 2012. Foto: EPI



Marknader och festivaler

EuroPEAN FIlM AwArDS 
7 december i Berlin, Tyskland
European Film Awards är European Film 
Academys årliga hyllning till den europeiska 
filmen. Vartannat år arrangeras prisutdel-
ningen i Berlin och vartannat år i en annan 
stad. 2013 års prisutdelning kommer att ar-
rangeras i Berlin. 
www.europeanfilmawards.eu

lES ArcS EuroPEAN FIlM FEStIvAl - 
Arc 1950 coProDuctIoN vIllAgE
14-21 december i Bourg-Saint-Maurice, 
Frankrike
Les Arcs European Film Festival syftar till 
att vara en plattform för europeisk obero-
ende film inom såväl utbildning, produk-
tion, marknadsföring, distribution och vis-
ning. Under festivalen arrangeras sampro-
duktionsforumet 15-17 december Arc 1950 
Coproduction Village. 
www.lesarcs-filmfest.com

götEborgS FIlMFEStIvAl 
24 januari-3 februari i Göteborg
En av nordens största filmfestivaler och 
mötesplats för den svenska filmbranschen. 
Regler och blanketter för anmälan av svensk 
lång- och kortfilm finns på festivalens webb-
plats. Skicka in din film till programmet 
senast 4 november. Under festivalen arrang-
eras många evenemang för branschen bland 
annat Nordic Film Market som är festivalens 
filmmarknad. Man tar även en närmare titt 
på det senaste inom tv-drama under parol-
len TV Drama Vision. www.giff.se

cINEMArt
26-29 januari i Rotterdam, Holland
Världens äldsta samproduktionsforum 
 CineMart arrangeras under filmfestivalen i 
Rotterdam (22 januari-2 februari).  CineMart 
tar emot spelfilms- och dokumentärprojekt 
med potential för internationell biografdist-
ribution. Projekten kan vara i olika stadier 
av produktion, men ett färdigt manus måste 
finnas. Man tar även emot crossmediapro-
jekt. Sista dag för att ackreditera sig till 
CineMart är 31 december.
www.filmfestivalrotterdam.com

DocPoINt - hElSINKI DocuMENtAry 
FIlM FEStIvAl 
28 januari-2 februari i Helsingfors, 
 Finland
Nordens största dokumentärfilmsfestival. 
Klassiker, nya finländska och internationel-
la filmer, speciella dokumentärer för barn 
samt seminarier och workshops bjuds det 
på. www.docpoint.info

clErMoNt-FErrAND Short FIlM 
 FEStIvAl
31 januari-8 februari i Clermond- 
Ferrand, Frankrike 
Clermont-Ferrand är en av de mest prestige-
fyllda kortfilmsfestivalerna i världen. Festi-
valen arrangerar även en marknad för kort-
film samt ett samproduktionsforum (Euro 
Connection). www.clermont-filmfest.com

bErlINAlE
9-14 juli i Galway, Irland
För att ackreditera sig till marknaden EFM 
2014 (6-14 februari) kan man anmäla sig 
från början av november 2013. Information 

om filmanmälan, programmet, marknads-
platsen finns på festivalens webbplats. Du 
kan även anmäla dig genom MEDIA. Då får 
du tillgång till MEDIA paviljongen på EFM 
där du kan hålla möten, koppla upp dig, 
ta en kaffe och mycket mer. Du ansöker på 
media-stands.eu men skynda dig för det är 
mycket populärt. Under festivalens första 
helg hålls Berlinale Co-production Market, 
en mötesplats för producenter, finansiärer, 
tv-bolag och säljagenter som arbetar med 
internationell samproduktion av spelfilm. 
Här får producenter möjlighet att presen-
tera sitt projekt och hitta samproduktions-
partners och finansiärer till det. Dessutom 
ges workshops, fallstudier, och goda möjlig-
heter att skapa nya kontakter.
www.berlinale.de media-stands.eu

tEMPo DoKuMENtärFEStIvAl
4-9 mars i Stockholm
Under sex dagar presenterar TEMPO 
 Dokumentärfilmsfestival över 80 hand-
plockade dokumentärer från hela världen. 
Dessutom blir det radiobio, Sveriges störs-
ta dokumentärtävlingar, seminarier, mö-
ten med filmare, happenings och fester. 
I samarbete med Filmregion Stockholm- 
Mälardalen, SVT och SFI arrangeras  TEMPO 
Pitch, en pitchtävling där vinnaren får 75 
000 kr att investera i sitt dokumentärfilms-
projekt. Deadline för att ansöka är 6 decem-
ber. Ackrediteringsdeadline till festivalen är 
24 februari. www.tempofestival.se

cArtooN MovIE
5-7 mars i Lyon, Frankrike
I Lyon, Frankrike, träffas europeiska pro-
ducenter av animerad långfilm för att dis-
kutera finansiering och samarbete över na-
tionella gränser. De får också chansen att 
presentera sina projekt för de beslutsfattare, 
investerare och distributörer som finns på 
plats. Deadline för att skicka in sitt projekt 
är 22 november.
www.cartoon-media.eu

FlEr FEStIvAlEr och MEr 
INForMAtIoN hIttAr Du På  

www.mediadesksverige.eu

Foto: CARTOON - European Association of Animation Film
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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,  
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Besök: Rue Colonel Bourg 135, 
Bryssel
Internet: MEDIA:s internationella  
hemsida: www.ec.europa.eu/media

Beviljade stöd

Biografdistribution selektivt
(21/2012)                                        euro

Scanbox De L’autre Côte 
Du Periph

14 000

Scanbox Bon appétit! 11 500

Njutafilms Djupet 14 500

Njutafilms Lore 17 500

Njutafilms Cykla med 
Molière

16 000

Njutafilms The Broken 
Circle Breakdown

18 000

Folkets Bio Hannah Arendt 13 000

Folkets Bio Inte bara 
 honung

10 500

Svensk Filmindustri I give 
it a year

31 000

Svensk Filmindustri 
 Kvartetten

25 000

TriArt Film Paradis: Tro 13 000

TriArt Film Paradis: Hopp 16 000

Stöd till festivaler (29/2012)

Göteborg International 
Film Festival 2014

74 802

Digitalisering (39/2012)

Föreningen Fyrisbiografen 
Fyrisbiografen

20 000

Föreningen Folkets Bio i 
Lund Kino-södran

60 000

Utveckling enskilt projekt 
(31/2012)

Auto Images Reel SF 2770 47 000

French Quarter Film The 
Ceremony

45 000

Freetownfilms The Clip 52 000

Garagefilm International 
Jätten

55 000

Palladium Film Jordskott 60 000

Anagram Film Yarden 60 000

Utveckling interaktiva verk 
(32/2012)

Alphaville Jazzoo 70 000

behöver reglera dessa. När barn blir bättre 
på att använda smartphones, surfplattor 
och uppkopplad TV, ofta bättre än sina för-
äldrar, blir frågan om hur man skyddar dem 
mot opassande innehåll mer och mer ak-
tuell. Läs mer på observatoriets webbplats 
www.obs.coe.int

KoMMISSIoNär vASSIlIou  DISKutErAr 
rEglErINg Av StAtSbIDrAg tIll FIlM
Androulla Vassiliou, kommissionär för 
utbildning och kultur och ansvarig för 
 MEDIA-programmet mötte representanter 
från nätverket EFAD som samlar de europe-
iska filminstituten. Anledningen av mötet 
var de farhågor att eventuell ytterligare reg-
lering av statsstöd till film som presenterats 
i kommissionens utkast kan hämma den eu-
ropeiska filmens utveckling. Åtstramning-
arna föreslås för att anpassa de nationella 
stödordningarna till EU:s inre marknad och 
på så sätt garantera konkurrens på lika vil-
kor i medlemsländerna. I dagsläget erbjuder 
vissa länder och regioner speciella stöd och 
incitament för att locka till sig filminspel-
ningar och det är dessa stöd som kommis-
sionen föreslagit att ytterligare reglera.

EFAD uppmanar kommissionen att anta 
ett mer flexibelt förhållningssätt på detta 
område och hålla fast vid sitt åtagande att 
försvara europeisk kulturell mångfald och 
att hitta en balans mellan reglerna för den 
inre marknaden och filmmediets kulturella 
karaktär.

Eurimages

ANSöKNINgS och bESlutSDAtuM 
Ansökan  Beslut
12 januari 13 mars
14 april  20 juni
25 augusti 17 oktober
20 oktober 12 december

Eurimages har fyra deadlines årligen och 
består av 36 medlemsländer. Vid senaste 
beslutsmötet i oktober fick ”The Girl King” 
av Mika Kaurismäki som har  Anagram 
som svensk samproducent 460 000 euro, 
 Susanne Biers nya projekt ”En Chance 
Till” som har svenska Zentropa som sam-
producent fick 440 000 euro. Svenska 
 Zentropa är även samproducent på danska 
 ”Fasandræberne” av Mikkel Norgaard som 
fick 410 000 euro och ”The Here After” av 
Magnus von Horn som fick 220 000 euro. 
Vid detta möte omvaldes Jobst Plog som 
president för Eurimages. Mandatperioden 
är två år. Ansökningshandlingar och övrig 
information om  Eurimages finns på  
www.coe.int/eurimages

Noterat

Ny StuDIE oM voD
European Audiovisual Observatory som är 
en del av Europarådet har publicerat en ny 
studio om behovet av att definiera och på 
bästa sätt reglera on demand-tjänster. Rap-
porten som heter ”What is an On-demand 
service?” finns tillgänglig att köpa på obser-
vatoriets webbplats. I studien försöker man 
utreda vad som kan anses vara en on de-
mand-tjänst och i vilken utsträckning man 

Beviljade stöd

i2i Audiovisual
(34/2012)                                        euro

Tre Vänner Produktion 
Snabba cash - Livet deluxe

5 095

Tre Vänner Produktion 
Tyskungen

50 000


