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Borgvägen 5
Box 27126 

102 52 Stockholm

web: www sfi.se/mediadesk

MEDIA
står för Mesures pour En-

courager le Développement de
l’Industrie Audiovisuelle, åtgär-

der för att främja utvecklingen av
den audiovisuella industrin.

MEDIA II är ett stödprogram för den eu-
ropeiska film-, tv-, video- och multimedi-

aindustrin som ger räntefria lån och bidrag
med cirka 530 Mkr/år till bland annat distri-

bution, projektutveckling, strukturella produk-
tionsbolagsstöd, vidareutbildning samt biografvis-

ning av europeisk film.

MEDIA II-programmet drivs av EU-kommissionens Ge-
neraldirektorat för utbildning och kultur och leds av ett

team med fransmannen Jacques Delmoly i spetsen. Pro-
grammet har en totalbudget på 2,7 miljarder kr och har i sin

nuvarande form koncentrerat sig på tre huvudområden: 
utbildning – utveckling – distribution.

MEDIA Desk Sverige är nationellt informationsorgan för
MEDIA-programmet. Välkommen att ta kontakt per telefon,
(e)post eller att besöka Desken när helst du behöver.

Heja Sverige!
Rekordskörden 1999 

Sverige har med varierande utfall deltagit i MEDIA-programmet
sedan 1993. Det är med stor glädje som vi konstaterar att en re-
sultatsammanställning av de svenska ansökningarna under 1999 
visar att vi uppnått den högsta stödsumman någonsin. 

I utvecklingsstöd (utveckling av enskilda film- och multimediapro-
jekt, samt utveckling av produktionsbolag) har vi fått bidrag på
sammanlagt 505 000 EURO mot 176 500 året innan. 

I distributionsstöd för biograffilm, TV, och video/multimedia har
vi förra året fått stöd med 825 000 EURO mot 115 000 under
1998. Ytterligare 580 000 EURO tillföll Sverige i form av automa-
tiskt distributionsstöd och stöd till biografer. Därmed har den
svenska audiovisuella industrin under 1999 fått sin verksamhet
förstärkt med 1 910 000 EURO mot  845 000 EURO under 1998.
Det är en ökning med 125 %.

Dessutom har en del av MEDIA-stödet kommit till nytta för den
svenska AV-branschen på ett “dolt” sätt, nämligen genom stöd till
festivaler och organisationer som t ex Filmkontakt Nord och EDN
- European Documentary Network. Enbart Filmkontakt Nord har
under 1999 erhållit s.k. promotion-stöd på 126.000 EURO för att
kunna närvara vid flera europeiska marknader och även dela ut re-
sebidrag till producenter. Sju deltagare från Sverige har utnyttjat
möjligheten.

Genom att delta i olika kurser och workshops som är subventione-
rade av MEDIA-programmet har ett flertal svenska proffs kunnat
vidareutbilda sig inom områdena manusskrivande, affärs-ekonomi
och de nya teknologierna. Därmed har den svenska AV-branschen
ytterligare dragit nytta av det europeiska stödsystemet.
Filminstitutets utbildningskonsulent har generöst hjälp till med re-
sebidrag till våra kursdeltagare. Ett utmärkt exempel på bra sam-
verkan mellan de europeiska och de nationella stödsystemen.

Från år 2001 efterträds MEDIA II-programmet av MEDIA PLUS.
Mera om MEDIA + på sidan 5. Men framför allt – tänk på att det
finns en hel del pengar kvar att hämta under detta år. För utveck-
lingsstöd gäller bara ett enda datum – den 14 april 2000.
Missa inte chansen!

Sist men inte minst hälsar vi Filminstitutets nya chef Åse Kleve-
land välkommen till oss i Sverige och vi ser fram emot ett givande
samarbete med henne.

Antonia D. Carnerud
koordinator MEDIA Desk Sverige
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MEDIA Desk koordinator:
Antonia D Carnerud  

tel: 08-665 12 05
Assistent: Sophie Laxhammar  

tel: 08-665 12 07 

fax: 08-666 37 48
e-post: mediadesk@sfi.se



UTVECKLING

Utveckling av fiktion och dokumentärfilm 
Deadline är den 14 april 2000.
Produktioner ska ha en längd på minst 25 minuter; fik-
tionsfilm ska ha en längd på minst 50 minuter. Lånet ges i
fasta belopp från 10 000 EURO och upp till 80 000 EURO
och får inte överstiga 50 procent av utvecklingsbudgeten för
det enskilda projektet. (Ansökningsnummer 3/2000 3.1)

Utveckling av animationsprojekt
Deadline är den 14 april 2000.
Stöd för utveckling av animationsprojekt med en längd på
minst 25 minuter. Stödet ges i form av ett lån i fasta be-
loppsramar från 10 000 EURO och upp till 80 000 EURO. 
(Ansökningsnummer 3/2000 3.2)

Utveckling av multimediaprojekt
Deadline är den 14 april 2000.
• Konceptutveckling (första etappen)
Stödet kan maximalt uppgå till 20 000 ¤. Om bolaget även
får stöd till den fortsatta utvecklingen ska bidraget återbe-
talas.  (Ansökningsnummer 3/2000 3.3)

• Vidareutveckling (andra etappen) 
Stödet kan användas till att täcka samtliga utvecklingskost-
nader fram till färdigställande av en master för distribution.
Lånet kan högst uppgå till 250 000 EURO, men kan aldrig
överstiga 50 procent av budgeten.
(Ansökningsnummer 3/2000 3.3)

Utveckling av företagets affärsplan (Business Plan)
Ansökningar kan skickas in när som helst fram till den 
14 april 2000. 
Stödet är på högst 10 000 EURO. Företaget ska använda
pengarna för att få externa experters och konsulters hjälp
att utarbeta en affärsplan. Företag i små länder som t ex
Sverige ska ej återbetala pengarna. 
(Ansökningsnummer 3/2000 3.4)

Företagslån (Company Development Support)
Deadline är den 14 april 2000.
Produktionsbolag kan ansöka om ett räntefritt lån på minst
30 000 EURO och högst 150 000 EURO. Denna form av lån
beviljas till bolag som producerar för den europeiska mark-
naden, och som önskar förstärka sin konkurrensförmåga,
till exempel genom att vidga sin marknadsandel, gå in på nya
produktionsområden eller använda extern expertis i stör-
re omfattning.  (Ansökningsnummer  3/2000 3.4)

Slate funding
Deadline är den 14 april 2000.
Denna typ av stöd riktar sig till erfarna och meriterade pro-
ducenter av spel-, dokumentär- och animationsfilm. Syftet
är att produktionsbolag ges möjlighet till långsiktig utveck-
ling av flera filmprojekt under en period av tre år. Ansökan
för en gemensam utveckling av flera projekt kan presenteras
i samarbete med flera andra produktionsbolag. 
Företaget får 125 000 EURO för det första året av planerad
utvecklingsverksamhet. Om bolaget fullföljt åtaganden un-
der det första året, kommer kommissionen att bevilja ytter-
ligare 125 000 EURO. 
(Ansökningsnummer 7/2000)

DISTRIBUTION

Filmdistribution (Det selektiva systemet)
Distributörer kan ansöka om stöd för att kunna distribu-

era nyare europeisk film. För att erhålla stöd ska minst tre
distributörer från tre olika länder gå samman för att distri-
buera en eller flera filmer. Varje distributör kan högst få
125 000 EURO per film. Sales agents kan få särskilt bidrag
om de administrerar ansökan.
(Ansökningsnummer 6/2000 3.1)
Ansökan är den 28 januari samt den 7 juli 2000. 

Distribution via video och multimedia
Företag som distribuerar spelfilm, tv-program och
multimediaproduktioner kan  ansöka om stöd till publicering och
distribution av kataloger i videoformat (CD-Rom, video-
band, DVD) innehållande minst tre europeiska produktio-
ner. (Ansökningsnummer 6/2000 3.2) 
Senaste datum för ansökan är den 7 april 2000. 

Distribution av TV-produktioner
Produktionsbolag kan ansöka om stöd för distribution av
film med en längd på minst 25 minuter. Minst två TV-sta-
tioner från två olika länder ska vara involverade i produk-
tionen och sökande ska ha 75 procent av finansieringen klar.
Stödet kan vara på högst 500 000 EURO och får maximalt
omfatta 12,5 procent av budgeten. 
(Ansökningsnummer 6/2000 3.3) 
Ansökan är den 21 januari samt den 19 maj 2000. 

TV Licensing Rights
Distributörer kan erhålla stöd för framställning av kataloger
för marknadsföring på den internationella marknaden av ny-
are europeiska TV-produktioner, drama- och dokumentär-
produktioner samt animerad film. Stödet är maximerat till
150 000 EURO per bolag och år. (Ansökningsnummer
6/2000 3.4) Ansökan är den 21 januari och 19 maj 2000.

Filmdistribution (det automatiska stödet)

Ansökningsdatum ej fastställt men troligen blir det
under april.

MARKNADSFÖRING

Företag och organisationer som är verksamma
på ett europeiskt och internationellt plan kan få bi-
drag till marknadsföring. Syftet med stödet är att under-
lätta för oberoende producenter och distributörer att nå ut
på den internationella marknaden genom att kunna mark-
nadsföra sina produktioner och organisera fora och möten
där företagen har möjlighet att mötas kommersiellt. Bidraget
ska ej återbetalas.

• Den 4 februari 2000 är deadline för evenemang som ska
äga rum mellan den 1 maj och 30 september 2000. 

• Den 2 juni 2000 är deadline för evenemang som ska äga
rum mellan den 1 oktober and 31 december 2000.
(Ansökningsnummer 1/2000)
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KURSER / WORKSHOPS

Moonstone Screenwriters’ Lab, Ulvik, Norge, 2 - 8 maj
2000, samarbetar med Sundance Institute och bjuder in
etablerade manusförfattare och filmskapare från Europa
och USA som arbetar med deltagarna kring konkreta
långfilmsprojekt. Ansökningar senast den 31 januari
2000. http://www.moonstone.org.uk

North by Northwest, utveckling av spelfilmsmanus.
Manusförfattare och script editors deltar i tre intensiva
workshops. Sista ansökningsdag för kursen år 2000:
manusförfattare (med manus) och script editors (utan
projekt) deadline förflyttad till den 4 februari 2000.
http://www.n-nw.dk

Arista, 29 mars - 4 april i Grekland, sju dagars work-
shop med teoretisk analys i manusuppbyggnad samt prak-
tiskt arbete med filmmanus för biograf och TV. Deadline
den 28 februari 2000. e-mail: arista@aristotle.co.uk

Sources 2, workshop i två steg för utveckling av manus
och projekt. Nästa workshop 1-9 juli i Överkalix,
Sverige, två arbetsgrupper med spelfilmsprojekt och en
särskild arbetsgrupp “Komedi”. Deadline för ansökningar
den 1 mars 2000. http://www.sources.deu.net

Pilots, utveckling av manus för TV-serier och TV-filmer,
Sitges, Spanien. Nästa workshop 26 mars - 1 april 2000.
Deadline ca 3 veckor före kursen.
http://www.acpilots.com

Equinoxe, utveckling av långfilmsmanus med interna-
tionell potential, Chateau de Beychevelle, Frankrike. För
workshop i september-oktober är deadline den 10 mars
2000.

Euroscript, Film Story Competition och Writer–Pro-
ducer Scheme. Programmet väljer 20 synopsis för

utveckling. Manusförfattaren som fått sitt projekt valt
får chansen att under 6 månader utveckla manuset till-
sammans med en professionell författare som agerar
script editor. Färdigutvecklade manus presenteras för
presumtiva produktionsbolag. Författaren till det manus
som anses vara bäst får dessutom ett pris på £ 1 500.
Deadline 31 mars 2000. http://www.euroscript.co.uk

Vertical Strategies, Marknadsföring och försäljning av
europeiska filmer med låg och medelstor budget. Work-
shop 1, 24-26 februari i Köpenhamn, Danmark, dead-
line 24 januari. Workshop 2, 16-19 mars i Dessau, Tysk-
land, deadline den 16 februari.
http://www.salzgeber.de

ARTEC-Multimedia Labs, Kent, England, Utveckling
av koncept, manus och innehåll för de interaktiva multi-
media. Nästa workshop i maj, deadline den 1 februari
2000. http://www.mmlabs.org

CARTOON Master
21 februari – 1 mars (9 dagar)
Slottet Grignan (Drôme Provencale, Frankrike)

Efter att ha uppskjutits två gånger kommer seminariet att
äga rum i slottet Grignan med stöd från EU’s MEDIA
Program och ”Conseil Général de la Drôme”.

Nio dagar av intensivt arbete, tillsammans med en er-
faren manusförfattare, gör det möjligt för deltagarna att
skaffa sig skrivteknik, att bemästra tempot och flödet
hos en långfilm samt att blanda berättande med musik,
skämt, spänning och känslor. Anmälning: före den 31
januari.

Pris: 300 EURO, inkluderar kursen, översättare, luncher,
den audiovisuella utrustningen och dokumenten. Rese-
och hotellkostnader är inte medräknade. Cartoon hjälper
till med era rumsbokningar.

CARTOON Master, 9-11 mars i Barcelona, Spanien,
“Hur förhandlar man med USA, Japan, Kanada och Aus-
tralien?” Deadline 15 februari.

CARTOON Master, 27-29 april i München, Tyskland,
“Marknadsföring och licensrättigheter: Marknadsanalys
och -evolution för en animationsserie och -film”. Dead-
line 25 mars.

Kontakt: CARTOON, Laurence Goeminne, 
Tel: +32 2 245 12 00  Fax: +32 2 245 46 89
e-mail: cartoon@skynet.be http://www.cartoon-media.be

SEMINARIER/ MARKNADER

First Nordic Entertainment Law & Finance Forum, 
Köpenhamn, 7-9 februari 2000. Seminariet tar upp äm-
nen som Packaging, Output deals, Deal memos, Feature
Film Financing, Coproduction, TV Financing Models for
2000 & beyond.

Seminariet, som anordnas av MediaXchange, stöds bl a
av Danska och Svenska Filminstitutet, av Sveriges Televi-
sion, Danmarks Radio och Nordisk Film- och TV-Fond.
Bland de medverkande talarna finns Adam Krentzman,
Tod Leavitt, Larry Ullmann, Tim Johnson, Per Neumann,
Vibeke Windelöv, m.fl.

För mer information samt anmälningsblankett  kontakta
MediaXchange, Tel: +44 207 734 2310 
Fax: +44 207 287 0096, e-mail: info@mediaxchange.com
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European Pitch Point, 11 februari 2000, kl 11.00 - 16.30,
Berlinfestivalen. Femton manusförfattare från Väst- och
Östeuropa pitchar sina långfilmsidéer lämpade för inter-
nationell samproduktion. Särskilt beaktas barnfilmmanus.
Presentationer på 5-10 minuter kompletteras med frågor
från en professionell jury.
Sista anmälningsdatum för att kunna delta som producent,
commissioning editor eller distributör är den 31 januari. 
Tel: +49 30 280 96909
http://www.pitchpoint.org/european-pitchpoint

MILIA, 14 - 18 februari, Cannes, Convergence Show for
Media Developers and Audiovisual Producers,
marknad för multimediabranschen: interaktiv underhåll-
ning, digitalmedia, bredband, Internet och interaktiv TV.
Anmälan genom The Marketplace ger reducerad deltagar-
avgift (300 EURO per person, 500 EURO för eget stand).
http://www.marketplace-events.com

The School of Sound
Under ledning av kända och innovativa regissörer, filmklip-
pare, kompositörer och andra professionella, kommer SoS
att undersöka ljudspårets struktur och funktion. Man förs
in på nya vägar genom den kreativa processen – skrivande,
redigering, ljuddesign, musikkomposition – som kulminerar
i en syntes av ljud och rörliga bilder.

Teman varierar från det praktiska  till det estetiska till det
metafysiska under detta intensiva 4-dagarsevenemang.
Föreläsare kommer speciellt att uppmärksamma rösten,
filmmusiken och radiokonsten.

Föreslagna talare inkluderar bland andra: Walter Murch,
Oscarsvinnande redigerare/ljuddesigner: Den engelska pa-
tienten, Gudfadern, Apocalypse; Saarah Kozloff,  docent
i filmvetenskap vid Vassars College, författare av den kom-
mande ”Overhearing Film Dialogue”; Mychael Danna,
kompositör av filmmusik: Rid med djävulen (Ride With
The Devil), The Ice Storm och 8mm; Mike Figgis, regissör
av One Night Stand och The Loss of Sexual Innocence.
Skriftliga ansökningar senast den 15 februari 2000.
Avgift: professionella £470, studenter £188. 

Tel/fax: +44 (0)20 7323 3437
e-post: Epesound@aol.com
http://www.schoolofsound.co.uk 

FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR MEDIA II-KURSER

1999

En rad svenska filmare har under 1999 deltagit i olika
workshops och seminarier finansierade av  MEDIA II-pro-
grammet. Dessa kurser erbjuder en unik chans för svenska
filmare att vidareutbilda sig och samtidigt få tillgång till
ett användbart nätverk av europeiska yrkeskontakter. Under
förra året erhöll 14 svenska filmare fortbildningsstipendi-
um för att delta i olika fortbildningar inom MEDIA II-pro-
grammet, till ett sammanlagt belopp av ca 300 000 kr.

EAVE Audiovisual: producenten Anna Anthony. 

Business Strategies for the Independent Producer: pro-
ducenterna Göran Gunér och Peter Kropenin.

Cartoon Master (Contracts): producent Lars Ohlson.

North by Northwest (manusutveckling): manusförfattare
Stefan Ahnhem.

Sources II (manusutveckling): manusförfattare Mille Bedic,
Lars Frennesen, Martina Stöhr, regissör Fredrik Sundwall
och filmklippare Lisskulla Moltke-Hoff (observatör).

South by Southwest (manusutveckling): manusförfattare
Wiktor Ericsson.

Multimedia Labs, ARTEC & PAL (utveckling av multime-
dia projekt): manusförfattare och filmare Christina Björk.

Multimedia Workshop TRAM: produktionsledare Suzan-
ne Branner och projektledare Sten Grettve.

Multimedia Workshop FEMIS: regissör och manusförfat-
tare Görel Elf.
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FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR 2000

Svenska Filminstitutets fortbildningsstipendier är avsed-
da att ge svenska yrkesverksamma filmare en möjlighet
till professionell utveckling och vidareutbildning. Sti-
pendierna, som även omfattar andra typer av fortbild-
ningar utanför MEDIA II-programmet, söks på särskild
ansökningsblankett vid fyra tillfällen per år:  1 mars, 
1 juni , 1 september och 1 december. Endast i undan-
tagsfall behandlas ansökningar mellan deadlines. 

Upplysningar genom utbildningskonsulent Elisabeth Ly-
sander, Tel 08-665 11 00, Fax 08-666 37 55, 
e-post: elisabeth.lysander@sfi.se

Informationer finns även på utbildningskonsulentens
hemsida www.sfi.se/fortbildning. 

EAVE 
Les Entrepreneurs de l’Audiovisuel
Europeen. Träningsprogram för krea-
tiva producenter kommer att för
11:e gången samla 57 deltagare i EAVE
2000. Tre workshops under året med
början i Weimar, 4-12 mars, sedan Kö-
penhamn 17-25 juni och slutligen Lis-
sabon under hösten.
Svenska deltagare är Birgitta Åkesson
och Peter Hultinen.



SAMMANFATTNING för 1999

Under 1999 har MEDIA II-programmet förbrukat sammanlagt
78.634.168 EURO, varav 6.821.078 EURO har gått till admi-
nistrationskostnader, expertis, analys, information och Deskar.
Det är ca 9% av hela budgeten.

Sverige har lyckats uppnå den bästa utdelningen hittills, men
om vi tittar på totalsumman fördelad i olika stödformer, så
har Sverige erhållit mindre än 3% av den.

För utbildningsinitiativ har sammanlagt fördelats
8.309.372

Totalt utveckling av projekt 18.984.732
fördelat enligt följande:
Projektutveckling 11.889.978
Utveckling av företag 1.719.760
Slate Funding 5.375.000

För distributionsstöd totalt 44.518.980
fördelat enligt följande:
Biografdistributionsstöd 12.850.000
Video 2.100.000
TV-distributionsstöd 8.662.000
TV kataloger 916.000
Stöd till biografer 4.500.000
Marknadsföring 5.584.804
Festivalstöd 1.865.000
Filmdistribution, automatiska stödet 7.783.176
Sales Agents 258.000

TOTAL EURO 71.813.090

PLUS+ 
Ett program anpassat till de nya audiovisuella trenderna 

Den 14 december 1999 har kommissionen presenterat sitt för-
slag till ett nytt program kallat MEDIA PLUS som är tänkt att
efterträda MEDIA II från och med den 1 januari 2001 och på-
gå till och med år 2005.

Förslaget kommer nu att behandlas av parlamentet vilket inne-
bär att varje medlemsland kommer att kunna komma med sina
synpunkter och ändringsförslag. I Sverige finns det ett sjuttio-
tal remissinstanser samt en referensgrupp som tillsätts av kul-
turdepartementet för att reagera på det framlagda förslaget.

Den grundläggande strukturen för det nya programmet blir i
stort oförändrad. De tre huvudlinjerna – utveckling, utbild-
ning samt distribution och marknadsföring – kvarstår.

Budgeten förstärks med 30% vilket innebär 400 miljoner EU-
RO för femårsperioden. Fördelningen av pengarna över åren
förväntas bli ganska jämn men med en viss prioritering av pro-
grambudgeten för det första och sista året.

Större tyngdpunkt på stöd till multimedia samt digital teknik
planeras. Ett nytt stöd på filmljudsidan samt en kraftig för-
stärkning av det under 1999 införda bolagsstödet ”Slate fun-
ding” föreslås.

Vad beträffar MEDIA Deskar vill man satsa på att höja deras
kompetens ännu mer i syfte att förstärka deras insats på det
nationella planet och utveckla deras roll som länk mellan in-
hemska och europeiska stödprogram.
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Från 1 januari 2000 har EURIMAGES,  Europarådets fond för europeiska samproduktioner, två system för ansökan om stöd.
Det ena gäller filmer som har en stor internationell distributionspotential. Det andra systemet prioriterar projekt i ljuset av
den europeiska filmens kulturella och ekonomiska mångfald. I bägge fallen måste projekten innebära artistiskt och/eller tek-
niskt samarbete mellan två producenter från olika medlemsstater.

Eurimages har också ett nytt stöd för distributörer av filmer från Bulgarien, Polen, Rumänien, Slovakien, Schweiz, Tjeckien,
Turkiet och Ungern. Dessutom stöd för barnfilm och långa dokumentärer från Europa.

Representanter från Eurimages kommer att närmare beskriva det nya systemet vid Göteborgs Film Festival. 
Seminariet äger rum onsdagen den 2 februari kl 15.45 i Folkets Hus.

Deadlines för ansökningar år 2000: 17 mars,  24 maj, 18 augusti, 13 oktober.

Ytterligare upplysningar kan fås från den svenske representanten Peter Hald, Svenska Filminstitutet, tel: 08 665 12 01.



MEDIA II at the European Film Market,
February 9-20, 2000, Berlin

The German MEDIA Desk and Antennae are going to organize the MEDIA-Stand on the European Film
Market (EFM) during the 50th International Film Festival Berlin ("Berlinale") from February 9th to 20th
2000. Please note that the Berlinale and the European Film Market have moved to their NEW HOME, the
Potsdamer Platz.

Independent Producers (with projects), Distributors, Exhibitors and Exporters from Europe (with European
catalogues) are welcome to be our guests at the stand. 
There is no registration fee for the MEDIA Stand. Deadline for registration is January 28, 2000.

The MEDIA Stand will provide the following services:
• a message service
• a video corner for screenings
• a PC-corner (Internet)
• space for business meetings
• display space for information / promotion material
• inclusion in the Film Market Catalogue

European Reception "MEDIA Cocktail" & other events
We will hold our traditional European reception, "MEDIA Cocktail", on Monday, 14th February 2000

(17:30 p.m), at the InfoBox at the Potsdamer Platz. 

On the same day we will organize a panel on distribution, which will focus on theatrical distribution (selec-
tive & automatic system) and support schemes for world sales companies. We are hoping that the proposal for
the MEDIA PLUS-programme will be the main theme of our “Europe day”. We are looking forward to seeing
you and professionals from your country at the MEDIA Stand 2000 in Berlin. 

6

KOM OCH TRÄFFA MEDIA Desk Sverige under Göteborg Filmfestival
28 januari – 9 februari 2000

Vi finns på hotell Riverton under hela festivalen med all aktuell information om 
MEDIA-programmet och ansökningar.

Måndagen den 31 januari kl 15.45 – 17.45  håller vi ett seminarium om MEDIA på Folkets Hus. Tillsammans med produ-
center, distributörer och andra visar vi exempel på hur man kan nyttja MEDIAs stödformer för distribution, utveckling av
projekt och bolag samt utbildning. Medverkar gör Börje Hansson, producent, FilmLance International; Anna Boreson, dis-

tributör, Triangelfilm; Elisabeth Lysander, utbildningskonsulent, Svenska Filminstitutet; Helgi Felixsson, producent,
Idéfilm AB samt Åsa Faringer, regissör, och Ulf Hultberg, producent, Original Film AB.

Vi presenterar också MEDIA PLUS  –  det nya stödprogrammet  som kommer att gälla från år 2001.
Efter seminariet bjuder MEDIA Desk på tilltugg och ett glas vin/öl

Välkomna !

MEDIA DESK DEUTSCHLAND

Tel  + 49 40 390 65 85
+ 49 40 390 86 67

Fax + 49 40 390 86 32

E-mail: mediadesk@compuserve.com


