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Nyheter

Nya stödutlysNiNgar
Nu finns det möjlighet för producenter att 
söka stöd till tv-program samt för projektut-
veckling. Stöd kan sökas för drama, tv-serier, 
kreativa dokumentärer och animation. Det 
går även att söka stöd till festivaler och för 
selektiv distribution.
    18/2015 – Utveckling enskilt projekt 
kan sökas av oberoende produktionsbolag 
för utveckling av ett projekt tänkt för inter-
nationell kommersiell distribution. Det bör 
finnas väl utvecklade strategier för bland an-
nat finansieringen, distributionen och mark-
nadsföringen för att projektet ska kunna stå 
sig i den europeiska konkurrensen. Deadline 
är 19 november och 21 april 2016. Ett av dessa 
tillfällen får väljas. Bolag som har en pågå-
ende slate (utveckling projektpaket) får inte 
söka. 
    21/2015 – TV-programstöd går till pro-
duktionskostnaderna för tv-projekt. För för-
sta säsongen i en internationell dramaserie 
går det att söka upp till en miljon euro och 
för andra och tredje säsongen upp till 500 
000 euro. Stödet är ämnat för oberoende 
produktionsbolag med tv-projekt som har 
50% av produktionskostnaderna säkrade, 

samt minst tre tv-kanaler involverade från 
MEDIA-länder. Deadline är 3 december och 
26 maj 2016.
    16/2015 – Stöd till festivaler med ett 
starkt europeisk filmprogram. Festivalens 
fokus bör vara att nå ny publik och främja 
filmkunnighet. Deadline är 17 december 
2015 för festivaler som arrangeras mellan 1 
maj - 31 oktober 2016 och 28 april 2016 för 
festivaler som arrangeras mellan 1 november 
2016 - 30 april 2017.
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Det sista fallet
LEE Film beviljades i år utvecklingsstöd från 
Kreativa Europa för Det Sista Fallet (arb. 
titel), en animerad krim-historia för den 
yngsta publiken. 
    I skogen berättar man om tiden då räven 
härjade, men det var länge sedan. Hon är 
nog borta nu? Men när den gamla paddan, 
kommissarie Gordon, går i pension och hans 
unga assistent, musen Paddy, tar över som 
polischef börjar mystiska saker hända. Två 
ungar försvinner och djuren i skogen bör-

jar nervöst viska om att räven skulle kunna 
vara tillbaka. Paddy ser sig tvingad att kalla in 
Gordon och tillsammans måste de lösa det 
svåraste fallet någonsin. 
    Regissör Linda Hambäck hoppas komma 
igång med långfilmsproduktionen vid års-
skiftet för premiär hösten 2017. Janne Vierth 
står för manus efter förlaga av Ulf Nilsson 
och Gitte Spee.

aNimatioNssemiNarium
I år firar svensk animation 100 år. Hur är 
läget för animationsbranschen idag? Vilka 
möjligheter finns för finansiering av korta 
som långa projekt, filmer som serier? Den 30 
november arrangerar Kreativa Europa Desk 
MEDIA ett seminarium som ska ta pulsen på 
den svenska animationen. Hur har utveck-
lingen sett ut de senaste åren? Vilka projekt 
har fått stöd av finansiärerna och vad önskar 
de i sin tur att satsa på i framtiden? För att 
ge ett vidare perspektiv läggs i år även ett 
särskilt fokus på Frankrike. Hur är läget för 
deras animationsbransch och vilka lärdomar 
finns att hämta genom att blicka utåt? Alla är 
välkomna till seminariet, men det riktar sig 
främst till yrkesverksamma inom animation 
och finansiering och kan därför även ses 
som ett ypperligt tillfälle för nätverkande. 
När:  30 november, kl. 13.00 – 18:00 
Var: Bio Victor i Filmhuset, Borgvägen 1, 
Stockholm
OSA: kreativaeuropa@filminstitutet.se

fiNa resultat till sverige
Återigen har Sverige fått goda resultat när 
det gäller TV-stöd och utvecklingsstöd, en-
skilt projekt. 
    Tre kommande TV-serier har erhållit stöd 
på 500 000 euro vardera. Endast Frankrike 
har tillgivits mer stöd medan Danmark har 
fler stödda produktioner men med en lägre 
totalsumma. 
   Nio projekt inom animation, dokumen-
tär och fiktion har beviljats utvecklingsstöd 
i den senaste resultatomgången. Därmed 
placerade sig Sverige högst i Europa, både 
sett till pengar och antal projekt. Totalt har 
tretton svenska projekt erhållit stöd under 
2015.

info

Linda Hambäcks kommande film Det Sista Fallet har fått utvecklingsstöd från Kreativa Europa ©LEE Film



Kurser och konferenser

esseNtial legal frameworK: 
digital strategies - fiNaNciNg, 
marKetiNg aNd distributiNg 2.0
25-29 november i Tyskland
Erich Pommer Institut håller denna kurs 
för producenter och distributörer. Kursen 
tar upp juridiska och ekonomiska aspekter 
för nya medier och distributionsformer. Till 
exempel behandlas värdekedjor och licen-
siering, digitala copyright och regleringar. 
Kursen hålls i Berlin, Tyskland. Arrangören 
tillämpar inte anmälningsdatum, ansökning-
arna behandlas varefter de inkommer.
www.epi-medieninstitut.de

cartooN digital
2-4 december i Luxemburg
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. Sista anmälningsdatum är 12 
november.
www.cartoon-media.be

productioN value
9-16 januari i Nederländerna
Kursen är ämnad för regiassistenter, pro-
duktionsledare och projektledare. Dessa of-
tast frilansande yrkeskategorier ges här en 
möjlighet att öka sina kunskaper och skapa 
nätverk med sina europeiska kollegor. Un-
der nio dagar arbetar man med förberedel-
ser av sina projekt. Regissörer och produ-
center från projekten bjuds in att delta som 
gäster och dela med sig av sina kunskaper. 
2016 arrangeras kursen i Amsterdam. Sista 
anmälningsdatum är 10 november.
www.focal.ch/prodvalue

3d character aNimatioN
Februari-juni i Danmark
Animationskurs organiserad av The Ani-
mation Workshop. Kursen pågår under 
15 veckor med mål att utbilda europeiska 
3D-designers för att nå den standard som 
förväntas av animations- och spelbolag. 
Under utbildningen får deltagarna lära sig 
animation från grunden, samt animerat 
skådespeleri och dialog. Vid kursens slut 
görs ett 30 sekunder långt slutprojekt. Sista 
anmälningsdatum är 4 december.
www.animwork.dk

eKraN
Februari-december i Polen
Andrzej Wajdas Master School of Film Direc-
ting i Warszawa anordnar kursen EKRAN för 
producenter, regissörer och manusförfat-
tare. Kursen låter deltagarna göra testinspel-
ningar ur sina manus under utveckling med 
fokus på kreativ förproduktion. Flera team-
medlemmar från samma projekt välkomnas 
att söka tillsammans. Kursen arrangeras 29 
februari – 3 mars, 18 – 26 april, 20 – 28 juni 
och en frivillig uppföljning i december 2016. 
Sista anmälningsdatum är 1 december.
www.wajdaschool.pl/en

tfl adaptlab
Mars-december i Schweiz och Italien
TorinoFilmLab arrangerar AdaptLab för 
erfarna manusförfattare som är intresse-
rade av att stärka sina kunskaper i att skriva 
adaptioner. Under kursen jobbar man med 
att utveckla ett manus baserat på en på 
förhand utvald bok eller med ett projekt 
man själv tar med sig. Kursen är uppbyggd 
kring tre workshops: 17-23 mars i Locarno, 
Schweiz, i juni men ännu oklart var och 27 
november-2 december i Turin, Italien samt 
två online-sessioner. Sista anmälningsda-
tum är 1 december.
www.torinofilmlab.it

sources2 germaNy
15-23 april i Tyskland
Manusutvecklingskurs för drama och kreativ 
dokumentär för tv och bio. Under nio dagar i 
april hålls kursen i Tübingen i Tyskland. Efter 
de nio dagarna följs deltagarna upp med sina 
projekt under tre månader och kursen avslu-
tas sedan med en träff där man i grupp ger 
feedback på projekten. Sista anmälningsda-
tum är 1 december.
www.sources2.de
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europeaN film forum talliNN - 
#digital future for film?
18-19 november i Estland
Under två dagar kommer ett 30-tal personer 
inom film-, media- och teknologibranschen; 
beslutsfattare, forskare, konst- och filmkriti-
ker m.fl. debattera det omdiskuterade för-
slaget European Digital Single Market (DSM) 
och reflektera över framtiden för filmen. 
Även nya teknologiska produkter och tjäns-
ter kommer att presenteras. Konferensen 
arrangeras av Baltic Event och Black Nights 
Film Festival tillsammans med Europeiska 
kommissionen. Anmäl dig för att dela dina 
åsikter, och ta del av branschens.
www.industrytallinn.com

Utbildning för programvaran Maya ingår i kursen 3D Character Animation ©Autodesk, Inc.



marknader och festivaler

göteborgs filmfestival
29 januari – 8 februari 2016 i Göteborg
En av nordens största filmfestivaler och 
mötesplats för den svenska filmbranschen. 
Under festivalen arrangeras många evene-
mang för branschen, bland annat Nordic 
Film Market som är festivalens filmmarknad 
4-7 februari. Man tar även en närmare titt på 
det senaste inom tv-drama under parollen 
TV Drama Vision 3-4 februari.
www.giff.se

berliNale/europeaN film marKet
11-21 februari i Tyskland
Berlinale och European Film Market (EFM) 
är två av de viktigaste filmevenemangen i 
Europa. För att ackreditera sig till markna-
den EFM (11-19 februari) kan man anmäla sig 
från början av november till 6 januari. Du kan 
skicka in din långfilm fram till 30 oktober och 
din kortfilm till 17 november. 
Du kan också 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 sälja-
genter som arbetar med internationell sam-
produktion av spelfilm. 
www.berlinale.de/en

cartooN movie
4-6 mars i Frankrike
I Lyon, Frankrike, träffas europeiska produ-
center av animerad långfilm för att diskutera 
finansiering och samarbete över nationella 
gränser. De får också chansen att presentera 
sina projekt för de beslutsfattare, investera-
re och distributörer som finns på plats. Sista 
datum för att registrera sig är 22 december.
www.cartoon-media.eu

buff
14-19 mars i Malmö
Den internationella barn- och ungdomsfilm-
festivalen i Malmö. En plats för filmvisningar, 
seminarier och en mötesplats för finansiärer, 
distributörer, filmköpare, manusförfattare, 
regissörer, producenter och filmpedago-
ger. Deadline för att skicka in sin film är 15 
november. Samtidigt med BUFF arrangeras 
även The Financing Forum for Kids Content.
www.buff.se, www.thefinancingforum.com

thessaloNiKi documeNtary film 
festival
18-27 mars i Grekland
Under festivalen arrangerar European Do-
cumentary Network ett finansierings- och 
samproduktionsforum för dokumentärer, 
Docs in Thessaloniki. Deadline 15 januari. 
Festivalen har även en marknadsdel, Doc 
Market, där det går att visa upp sin film för 
köpare samt en work-in-progress.
www.filmfestival.gr

go short - iNterNatioNal short 
film festival NijmegeN
6-10 april i Nederländerna
Go Short är den viktigaste kortfilmsfestiva-
len i Nederländerna. Under fem dagar visas 
över 300 kortfilmer, upp till 40 minuter i alla 
genrer, från 42 länder. Deadline för filmer är 
19 december.
www.goshort.nl

series maNia europeaN tv series 
coproductioN forum
15-24 april i Frankrike
För fjärde året i rad arrangeras European 
TV Series Coproduction Forum som är en 
möjlighet till att sälja sin tv-serie eller hitta 
nya partners. Forumet arrangeras under den 
franska TV-seriefestivalen Séries Mania Fes-
tival (17-26 april) i Paris. Tolv projekt i utveck-
ling kommer att väljas ut och presenteras. 
Ansök med ditt tv-serieprojekt senast den 
5 februari.
series-mania.fr/en

hot docs
28 april-8 maj i Kanada
Hot Docs är en av Nordamerikas viktigaste 
mötesplatser för dokumentärfilm. Festivalen 
arrangeras i Toronto. Deadline för att skicka 
sin film är 6 januari. Förutom visningar finns 
på Hot Docs ett samproduktionsforum, sista 
ansökningsdatum 11 januari. 
www.hotdocs.ca

samproduktionsfonder
Fond        Deadline 
hbf + europe - distribution support             1 december 
acm distribution             10 december 
ibf europe - international co-production support         1 februari  
ibf europe - distribution support  1 februari 
tfl distribution fund  1 februari 
world cinema fund - distribution funding  t.o.m. februari

Från inspelningen av My Life as a Zucchini under Cartoon Movie 2015 ©Cartoon Movie
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Kreativa Europa Desk MEDIA: Ulrika Nisell (ansvarig utgivare), Simon Hagegård 
Post: Svenska Filminstitutet, Box 27126, 102 52 Stockholm 
Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 
Tel: 08-665 12 05/07, E-post: kreativaeuropa@filminstitutet.se, Internet: www.kreativaeuropa.eu

Handläggarenhet för Kreativa Europa-
programmet i Bryssel.

Post & kurir: Education, Audiovisual & 
Culture Executive Agency,  
Creative Europe MEDIA, 1, Avenue du 
Bourget BOUR,  
B-1140 Bryssel
Besök: Rue Colonel Bourg 135, Bryssel
Internet: Kreativa Europa MEDIA:s 
 internationella webbplats: 
eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

producent, fick 350 000 euro. Vid det se-
naste beslutsmötet fick polska Game Count, 
med The Chimney Pot AB som svensk sam-
producent, 450 000 euro.
www.coe.int/eurimages

Ansökan  Beslut
15 januari  2016 11 mars 2016
15 april 2016 24 juni 2016
25 augusti 2016 21 oktober 2016
25 oktober 2016 15 december 2016

aNsöK om att få delta i deN 
NordisKa braNschKatalogeN 
the creative iNput
De nordiska Kreativa Europa Deskarna och 
den danska ljuddesignern Roar Skau Olsen 
arbetar med en ny branschkatalog, som 
kommer att presenteras vid Göteborgs film-
festival, för att lyfta kvalificerade filmklip-
pare, filmkompositörer och ljuddesigners. Vi 
bjuder in yrkesverksamma utövare att delta 
med sina CV på engelska och foto i syfte att 
nå ut i Norden och internationellt.
    Katalogen kommer att innehålla fem per-
soner inom varje yrkeskategori från vart och 
ett av de nordiska länderna som väljs ut av en 
jury. Kriterier för att ansöka:
•   Minst sex långfilmer, episoder av en eller  
    fler TV-serier och/ eller dokumentärer.
•   Minst en av produktionerna bör vara en    
    internationell med en icke-svensk huvud- 
    producent.
•  Goda språkkunskaper i engelska.
•  Svenskt medborgarskap.
Maila din ansökan till oss senast 13 november 
om du är intresserad och uppfyller kriteri-
erna: kreativaeuropa@filminstitutet.se

eurimages
Eurimages har fyra deadlines årligen. Svensk 
delegat är Suzanne Glansborg på Svenska 
Filminstitutet. Hittills under 2015 har två 
svenska produktioner och fyra samproduk-
tioner givits stöd. Nordisk Filmproduktion 
AB och Bauta Film AB mottog 330 000 euro 
för Sameblod av Amanda Kernell och Atmo 
Rights AB mottog 470 000 euro för The Nile 
Hilton Incident av Tarik Saleh. Bosniska The 
Key, med Chinema Film Sweden AB som 
svensk samproducent, fick 100 000 euro, 
afghanska Wolf and Sheep, med Zentropa 
International Sweden som svensk sampro-
ducent, fick 140 000 euro och norska The 
Tower, med Cinenic Film som svensk sam-

aktuella utlysningar
Stöd Utlysning Deadline 
utvecklingsstöd enskilt projekt 18/2015 19 nov, 21 apr 
selektivt biografdistributionsstöd 13/2015 1 dec, 14 jun 
tv-programstöd 21/2015 3 dec, 26 maj 
stöd till festivaler 16/2015 17 dec, 28 apr

beviljade media-stöd 2015
Stöd till festivaler (S32/2013)                      
euro                      

Göteborg International Film 
Festival 2016

75 000

Stöd till dataspel (06/2015)

Paradox Development Studio 
Project Dallas

150 000

Zoink Fe 145 074

The Sleeping Machine 
End of the Line

35 000

Stöd till europeiska TV-program (24/2014)

Filmlance International AB 
Springfloden

500 000

B-Reel Feature Films AB 
Innan vi dör

500 000

Yellowbird Entertainment AB 
Rebecca Martinsson-serien

500 000

Utveckling enskilt projekt (17/2014)

L Edition Entertainment AB 
Det Sista Fallet

60 000

Hob AB Moonwolves 60 000

LittleBig Productions AB 
Fågelflickan

50 000

Nice Drama AB Vial 50 000

FLX tv AB Enkelstöten 50 000

Tur med vädret AB 
Deliver Us From Evil

50 000

Mostfilm AB The Monarch 50 000

Nima Film AB 
Stronger than a Bullet

25 000

HB PeÅ Holmquist Film 
The Other Jerusalem

25 000

Laika Film & Television AB 
Toxic Courtroom (arb. titel)

25 000

Vindelfilm AB In Your Veins 25 000

Biospheric Pictures Passion 25 000

Amp Film AB Storyboard P 25 000

Utveckling slate funding (18/2014)

B-reel Feature Films 200 000

Fundament Film AB 180 000

Momento Film 150 000

Biografdistribution selektivt (23/2014)

Cutting Edge Entertainment 
Retour à Ithaque

15 500

Folkets Bio En ny flickvän 21 300

Folkets Bio Girlhood 21 300

Folkets Bio Phoenix 15 500

Njuta Films 1001 Gram 15 500

Starlet Media 
Das große Museum

4 500

TriArt Film Eden 15 500

Totalt 3 064 174


