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MEDIA

står för Mesures pour
Encouragerle Développement

de l’Industrie Audiovisuelle,
åtgärder för att främja utveckling-

en av den audiovisuella industrin.

MEDIA II är ett stödprogram för den
europeiska film-, tv-, video- och multime-

diaindustrin 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
Generaldirektorat för utbildning och kultur och leds av

ett team med fransmannen Jacques Delmoly i spetsen.
Programmet har en totalbudget på 2,7 miljarder kr och har i

sin nuvarande form koncentrerat sig på tre huvudområden:
utbildning, utveckling och distribution.

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

Våren är här!
Deadline för utvecklingsstöd likaså!

Vi skrev i förra numret av Infobladet att 1999 varit ett mycket
bra år för Sverige vad beträffar antal kronor vi fått från MEDIA
II-programmet. Vi får hoppas att år 2000 blir ännu bättre, trots
att antalet ansökningstillfällen blir färre. 

Som vi tidigare meddelat kommer MEDIA II-programmet att
efterträdas från år 2001 av MEDIA Plus. För att kunna avsluta
alla ärenden innan den nya femårsperioden börjar har kommissio-
nen beslutat att för år 2000 utannonsera enbart ett ansökningsda-
tum för utvecklingsstöd. Den 14 april är sista chansen att ansöka
utvecklingsstöd från MEDIA II. Alltså: sök, sök, sök!

MEDIA Assistance Development – nytt kontor för 
handläggning av utvecklingsansökningar på plats i Bryssel  

1996 kontrakterade kommissionen s.k.”Intermediary Organisations”
(IOs) för att tillhandahålla teknisk assistans, i första hand vad
gäller preliminär bedömning av ansökningar för MEDIA II-pro-
grammets räkning. I december avbröts tyvärr samarbetet mellan
Intermediary Organisation inom utvecklingssektorn – EMDA –
och kommissionen.

Efter en begränsad Call for Proposals, har kommissionen kontrak-
terat MEDIA Assistance att under resten av året vara handläggare
för MEDIA II Utveckling. 

Detta nya ”Utvecklingsteam” är operativt sedan den 15 mars 2000
och behandlar nu för fullt ansökningar som lämnades in den 1
december. Det är beklagligt att resultaten blir försenade ca två
månader. Den nya organisationen har lovat att alla som sökt stöd
för utveckling av enskilda projekt kommer att få besked inom de
två första veckorna i april så att man fortfarande har en chans att
söka igen den 14 april. De som sökt multimedia, Slate Funding
och Company Loan måste tyvärr vänta på besked till början av
maj.   

Jag skulle ändå råda alla producenter att söka den 14 april, oavsett
om de väntar på beslut från föregående ansökningstillfälle. Det är
nämligen helt nya experter (ett femtiotal från hela Europa) som
nu bedömer ansökningar.

Som sagt, missa inte den 14 april! 

Antonia D. Carnerud
koordinator MEDIA Desk SverigeBorgvägen 5

Box 27126 
102 52 Stockholm

web: www sfi.se/mediadesk

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

Deadline för alla stöd är 

den 14 april 2000
Utveckling av fiktions- och dokumentärfilm 

Produktioner ska ha en längd på minst 25 minuter; fiktions-
film 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

Stöd för utveckling av animationsprojekt med en längd på
minst 25 minuter. Stödet ges i form av ett lån i fasta 
beloppsramar från 10 000 EURO och upp till 80 000 EURO. 
(Ansökningsnummer 3/2000 3.2)

Utveckling av multimediaprojekt

• Konceptutveckling (första etappen)
Stödet kan maximalt uppgå till 20 000 EURO. Om bolaget
även får stöd till den fortsatta utvecklingen ska bidraget
återbetalas.  (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)

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)

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
marknaden och som önskar förstärka sin konkurrensförmå-
ga, till exempel genom att vidga sin marknadsandel, gå in på
nya produktionsområden eller använda extern expertis i
större omfattning.  (Ansökningsnummer  3/2000 3.4)

Slate funding

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
under det första året, kommer kommissionen att bevilja
ytterligare 125 000 EURO. (Ansökningsnummer 7/2000)

DISTRIBUTION

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 7 april 2000. 

Distribution av TV-produktioner

Produktionsbolag kan ansöka om stöd för distribution av
film där minst två TV-stationer från två olika länder är
involverade i produktionen och sökande har 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)
Senaste datum för ansökan är 19 maj 2000.

TV Licensing Rights

Distributörer kan erhålla stöd för framställning av katalo-
ger för marknadsföring på den internationella marknaden
av nyare europeiska TV-produktioner.  Stödet är maximerat
till 150 000 EURO per bolag och år. (Ansökningsnummer
6/2000 3.4). Senaste datum för ansökan är 19 maj 2000.

Filmdistribution (Det selektiva systemet)

Distributörer kan ansöka om stöd för att kunna distribue-
ra nyare europeisk film. För att erhålla stöd ska minst tre
distributörer från tre olika länder gå samman för att dis-
tribuera en eller flera filmer. Varje distributör kan högst få
125 000 EURO per film. (Ansökningsnummer 6/2000 3.1) 
Senaste datum för ansökan är 7 juli 2000. 

KURSER/WORKSHOPS

Euroscript 
Film Story Competition och Writer/Producer Scheme.
Programmet väljer 20 synopsis per år för utveckling.
Manusförfattarna får chansen att under 6 månader utveck-
la sina manus tillsammans med en professionell författare
som agerar script editor. Färdigutvecklade manus presente-
ras för olika produktionsbolag. Författaren till det manus
som anses vara bäst får dessutom ett pris på £ 1 500. 
Deadline 30 april  2000. http://www.euroscript.co.uk
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Euroscript Film Story Competition vinnare 1999

Bland de tio manus som valdes till vidare utveckling
inom Euroscripts Film Story Competition under hösten

1999 har vi glädjen att konstatera att två svenska manus-
författare kommit med: Camila Roos från Stockholm med

manuset “Bara när du skrattar” och Jacob Mohlin med
manuset “Den femte mannen”.

Desken gratulerar och önskar de båda lycka till med
vidare arbete och förverkligande av projekten.



European Film College – Packaging for Distribution  
13-18 juni 2000, Ebeltoft, Danmark.
Fem dagars workshop där professionella från distributions-
och marknadssidan bedömer projekt presenterade av pro-
ducent/manusförfattare/regissörsteam.
Deltagarna tränas att göra specifika målinriktade presen-
tationer av sina projekt, från att sälja idén till en investe-
rare till omfattande marknadssatsningar med fokus på
publiken. Ansökningar senast 4 april 2000.
http://www.efc.dk

STRATEGICS
Sedan 1992 har Strategics-programmet ordnat träningskur-
ser på högsta nivå för filmindustrins professionella inom
marknadsföring. Strategics är det enda träningsprogram
om marknadsföring som har fått stöd från MEDIA II.
Strategics erbjuder ett program i två steg:

Strategics Film Marketing Workshop hålls två gånger per
år i Luxemburg.Nästa sammankomst blir 15-18 juni 2000
Ansökningar senast 14 april 2000.

Strategics Film Test Laboratory äger rum i London och
skall enligt planerna ske i oktober 2000.

Strategics Film Marketing Workshop fokuserar på en fyra
dagars praktisk utbildning och täcker allt som krävs för att
marknadsföra en film från manusstadiet fram till för-
handsvisning. Denna praktiskt inriktade workshop siktar
på att ge maximal information med aktuella provfall och
råd vad gäller deltagarnas egna filmer. Ämnena inkluderar
affisch- och trailerdesign, reklam, press och PR, internatio-
nella marknadsstrategier, budgetering, visning och distri-
bution, arbete med agenter samt pitching.

Strategics Film Test Laboratory skall enligt planerna äga
rum i oktober 2000 i London. The Laboratory ger delta-
garna möjlighet att uppleva en visning med inbjuden
publik, med en detaljerad analys av hur en sådan visning
fungerar, hur resultatet kan bidra till att en producent
ändrar i filmen under postproduktion samt hur marknads-
information för att placera filmen vid premiären kan häm-
tas från en sådan visning. 

Strategics förfogar över ett team med internationella
experter på toppnivå vilka har arbetat med de mest fram-
gångsrika internationella filmerna. Huvudansvaret för kur-
sen har John Durie – specialist inom marknadsföring av
film. http://www.strategics.lu

Nipkow-Programme - stipendieprogram för unga profes-
sionella inom AV-sektorn. Stipendiet möjliggör en vidareut-
bildningsvistelse på tre till sex månader i Berlin.
Ansökningar senast 20 april 2000.

Equinoxe - utveckling av långfilmsmanus med internationell
potential, Chateau de Beychevelle, Frankrike. För workshop 
i oktober är deadline den 10 maj 2000.

Television Business School (TVBS)
Intensivkurs för TV-producenter med utvärdering och för-
bättring av pågående projekt. Nästa kurs blir i Lübeck i
Tyskland, 7 - 11 juni 2000. Deadline för ansökan är 8 maj.
www.mediaschool.org

Film Business School (FBS)
Intensivkurs för producenter i filmfinansiering, juridik,
marknadsföring och pitching. Nästa kurs blir i Ronda,
Spanien, 21-25 juni. Deadline för ansökan är 26 maj.
www.mediaschool.org

Pilots
utveckling av manus för TV-serier och TV-filmer, Sitges,
Spanien. Nästa workshop 11 - 18 juni 2000.
Deadline ca 3 veckor före kursen. 
http://www.acpilots.com

FORMEDIA
Kurs i multimedia affärsekonomi för professionella.
Formedia kommer att hållas on-line via internet och avslu-
tas med en veckas seminarium i Salerno, Italien.

Följande ämnen kommer att tas upp: den digitala markna-
den, special effects, affärsstrategi inom den interaktiva
nöjesmarknaden, finansieringskällor för multimedia,
marknadsföring och distribution, detaljhandel med multi-
media produkter. Kursen vänder sig till professionella inom
multimedia och audiovisuella industrin.

Urvalet sker på basis av det presenterade projektet för
utveckling och curriculum vitae. Kursstart 12 juni 2000.
Deadline för ansökan 2 juni 2000.
http://www.audiovisual.org

EM3 European Master in Management  of Multimedia
and @udiovisual Industries Online
EM3 är en on-line påbyggnadskurs (master) via Internet
som förbereder för den snabbt expanderande multimedia
och audiovisuella marknaden. Kursen följer fyra huvudfa-
ser i produktionsprocessen av en multimedia-produkt, från
koncept och utveckling till produktion och marknadsfö-
ring. Varje fas studeras ingående i relation till juridiska
aspekter, organisation, finansiering och teknik, med tonvik-
ten på den nya teknologiska marknaden. Kursstart 26 juni.
2000. Deadline för ansökan 2 juni 2000.
http://www.audiovisual.org

3

Desken gratulerar 

Katali Jarefjäll och Magdalena Åhlund Axelsson
som med sitt projekt “Is och eld” var de första från Sverige
att vara med på den prestigefyllda PYGMALION-kursen
för utveckling av ungdoms-TV-serier. Deras projekt var
bland de 11 som valdes till kursen och förhoppningsvis

kommer de att ges möjlighet till vidare utveckling med en
handledare och ett stipendium på 10 000 EURO.



FESTIVALER/MARKNADER

Marché du Film – Cannes, 10 till 20 maj 2000

MEDIA II-programmet erbjuder oberoende europeiska pro-
ducenter och distributörer tillgång till deras 250 kvm stora
terrass med stånd vid den kommande filmmarknaden i
Cannes.

Å deras vägnar kan THE MARKETPLACE erbjuda ett speci-
alpris för registrering  på FRF 1.563 inkl moms per delegat.
Detta inkluderar införande i Cannes Market Guide och till-
gång till deras internet databaser. Dom får en ”blå” badge
(bricka)  som även ger tillgång till filmfestivalen.
Obs. Den vanliga registreringsavgiften ligger på FRF 4.984
för ett bolag med 3 delegater.

Registreringen kan utnyttjas av alla oberoende  producenter,
producent/distributörer, försäljningsagenter samt mediarela-
terade projekt. Företräde ges åt nykomlingar på marknaden.
Ackreditering begränsas till två delegater per bolag. Bolag
som förra året registrerade till fullt pris direkt med
MIF/Cannes Market är ej berättigade.

MEDIA-ståndet erbjuder  en receptions- och meddelande-
service, VHS videobås, mötes- och arbetsutrymmen, privat
bar med gratis varma och kalla lätta drycker, inbjudan till
MEDIA Opening Cocktail och tillträde till deras dagliga
Happy Hours.

Deadline för registrering och införande i den officiella
Cannes Guiden är 7 april 2000. Det går att anmäla sig även
senare, men då kommer man inte med i katalogen.
http://www.marketplace-events.com

Registreringsformulär kan rekvireras från Desken.

II MOSTRA CINEMA DE LA 
DIVERSITAT – Barcelona, 
12 – 14 maj 2000

Föreningen SOS RACISME-Catalunya
organiserar, som en del av VIII Festa de la
Diversitat (Festival för kulturens mångfald) som äger
rum i Barcelona den 12 – 14 maj 2000, en ”Festival för fil-
mens mångfald”. Denna andra upplaga av festivalen är icke-
konkurrensbetonad och målet är att visa fiktions- och doku-
mentärfilmer som berör ämnen som rasism, främlingsfient-
lighet och kulturell mångfald.  Dessa filmer visas den 26, 27
och 28 maj på Verdi Cinemas i Barcelona.
Deadline för att skicka in sin film är 14 april 2000.
http://www.geocities.com/cinediversitat/ 

International Cinema Competition and Festival of Milan  
11-17 september 2000

Tar emot både lång- och kortfilmer i år. För kortfilmer gäller
alla genrer, alla filmformat samt alla längder. 
Långfilmstävling gäller filmer av första- eller andra-films
regissörer (eller grupp av regissörer), alla genrer samt alla
filmformat – dock skall filmen vara minst 45 minuter lång.

“To apply it is necessary to consider the question and
think about it for at least 45 minutes: a short film 45
minutes long, could be considered longer than a featu-
re film only 45 minutes short?”

Pris på 2 500 EURO till långfilm. Pris på 1 500 EURO till
kortfilm. Ytterligare ett pris på 1 500 EURO delas ut.

Senaste ansökningsdag 17 april 2000. 
http://www.milanofilmfestival.it
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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 pro-
jekt i ljuset av den europeiska filmens kulturella och ekono-
miska mångfald. I bägge fallen måste projekten innebära
artistiskt och/eller tekniskt samarbete mellan två producen-
ter från olika medlemsstater.

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

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

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

FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR 2000

Fortbildningsstipendier kan sökas för en filmares  pro-
fessionella vidareutbildning. Detta innebär t ex att sti-
pendier kan beviljas för konstnärlig utveckling och fort-
bildning, för teknisk vidareutbildning samt för
marknadsmässig/ekonomisk vidareutbildning.
Fortbildningen kan äga rum i Sverige eller i utlandet.
Nästa ansökningstillfälle är den 1 juni 2000. 

Upplysningar genom utbildningskonsulent Elisabeth
Lysander, 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. 
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MEDEA
ett nytt EU-stödprogram för att stärka den europeiska

AV-industrin

MEDEA (Euromediterranean programme for the audiovisual development  - europeiska medelhavsländernas program för
den audiovisuella utvecklingen) är ett program som skapats för att stimulera och befrämja den audiovisuella industrin
inom de europeiska medelhavsländerna genom bidrag till utveckling av film- och tv-projekt kopplat till  kompletterande
åtgärder inom audiovisuell utbildning.

Projektet har en budget på ca  5 miljoner EURO under en 3-års period med möjlighet till förlängning. Kommissionens
finansiella bidrag är 80% av budgeten (4 miljoner EURO). Återstående 20% kommer att finansieras gemensamt av det
andalusiska Kulturrådet och de nationella och internationella institutioner som deltar i projektet.

MEDEA startar i mars 2000 och löper fram till slutet av 2002.

MEDEA är tänkt som ett program som kopplar samman utvecklingsstöd och vidareutbildning. Bidrag ges till utveckling
av långfilms- och dokumentärfilmsprojekt för biograf och TV där vidareutbildningen förenas med utvecklingen av projekt. 

Söka kan oberoende produktionsbolag från länder som ingår i Barcelonafördraget* och har ett eller flera  samproduk-
tionsprojekt på gång. I det fall att ett produktionsbolag från ett EU-land söker stöd skall medproducenten komma från
ett icke EU-medlemsland inom Barcelonafördraget. Å andra sidan, om producenten kommer från ett land som är med-
lem av Barcelonafördraget men ej inom EU, bör medproducenten vara medlem av EU. Samproduktioner bör ha minst två
partners. Bidragets storlek kan inte överstiga 50% av kostnaden för den totala utvecklingsbudgeten.

Träningsprogrammet har till syfte att förstärka samarbete under utvecklingsprocessen, underlätta projektets genomför-
barhet och bredda kunskapen om de internationella marknaderna.

Kurserna äger rum i fyra europeiska medelhavsstäder (ej ännu fastställt), men säkert är att en kommer att äga rum i en
andalusisk stad. Professionella från de länder där utbildningsverksamhet äger rum kommer att erbjudas möjligheten att
vara med som observatörer, så att kunskaper kan inhämtas av en större grupp inom den audiovisuella sektorn.
Kurserna löper med tre månaders intervaller så att de i praktiken sammanfaller med den tid som företag normalt
investerar i projektutveckling – ca 12 månader.

Den akademiska och praktiska utbildningen bedrivs av lärare från Europa och medelhavsländerna, samtliga experter
inom sitt område.

Programmet erbjuder även möjlighet till ”utbildning för utbildare/lärare”, vilket innebär att lärare från utbildningscentra
i länder som ingår i Barcelonafördraget kan delta som observatörer.

Call for Proposals för 2000, som administreras av
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales i

Sevilla, beräknas komma ut i maj. Deadline för
ansökningar blir i september.

Desken goes West...

Under de västsvenska filmdagarna 15-18 april
kommer MEDIA Desk Sverige att vara på plats

i Göteborg och Trollhättan för att träffa bran-
schen som är verksam i regionen. Vi kommer
även att besöka skolor och institutioner för att
tala om MEDIA-programmet. Det går bra att

boka in individuella möten. 
För mera information kontakta Desken eller

Film i Väst, tel. 0520 490 900.

––––––––––––––––
* De 15 länderna inom EU samt de 12 länderna
kring Medelhavet:  Marocko, Algeriet, Tunisien,
Turkiet, Syrien, Cypern, Libanon, Jordanien,
Israel, Malta samt Palestina-protektoratet.
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Cartoon Forum 2000 
Visby 

20-24 september 2000

Cartoon Forum är en del av Media ll-programmet och har sedan starten för tio år sedan utvecklats till en bety-
dande marknadsplats för, framför allt, animerade tv-serier i Europa.  

Varje år i september möts producenter, uppköpare, investerare, TV-bolag och press för att deltaga, göra affärer och
bevaka utbudet. De väljer då en stad i Europa, gärna med regional och säregen atmosfär, och i år har de valt
Gotland och Visby. Det brukar komma upp till 650 personer och vid den senaste Cartoon Forum i Cordoba
omsattes ungefär 750 miljoner kronor under tre dagar. Cartoon Forum avslutas med Cartoon D´or där de nomine-
rade filmerna presenteras och vinnare utses av en jury.

Målet med Cartoon Forum är att ge ett effektivt stöd till den europeiska animationsindustrin, öka omsättningen
och höja den europeiska animationens marknadsandelar i förhållande till de amerikanska TV-bolagens programta-
blåer. I och med att Cartoon Forum går av stapeln i Sverige har värdlandet större möjlighet att få med fler produ-
center än i vanliga fall, så varför inte skicka efter ansökningshandlingar. Deadline för att skicka in ansökan och
projektet är den 25 april 2000. Information och ansökningshandlingar kan du få genom MEDIA Desken.

Nordisk Animations Scen
Att Cartoon Forum, som ju är en marknad främst för långa tv-serier, nu hålls i Sverige erbjuder en unik möjlighet
att också visa upp svensk animation och experimentfilm i vidare bemärkelse.

Cartoon Forum är en intensiv och koncentrerad tillställning och uppköpare och journalister kommer att ha mycket
begränsad tid till arrangemang vid sidan av Forum. En exponering av nordisk animation måste därför vara mycket
effektiv och attraktiv. Nordisk Animations Scen kommer att innehålla följande:

• Samlingskassetter med nordisk animationsfilm att visa på monitorer i presscentret, på hotell och i restauranger
m.fl. visningsställen. Kassetterna ska innehålla ett urval av det bästa och kombineras med information från produ-
center och distributörer.

• Original -utställning av nordisk animation på Gotlands Konstmuseum. Ett urval nordiska animatörer ställer ut ori-
ginal. Tekniker och genrer presenteras. Utställningskatalog.

• Retrospektiv på biograf - nordisk animation i olika sektioner - barnfilm, animation för vuxna, experimentfilm och
elevfilmer.

Arrangör är Cartoon.  Värd är Gotlands Kommun, Film på Gotland.

För vidare information kontakta gärna:

Berith Swande Elisabet Edlund
Cartoon Forum 2000 Visby Film på Gotland
Hästgatan 1 Hästgatan 1
621 56 Visby 621 56 Visby

tel:   +46 498 20 42 45 tel:  +46 498 20 42 36
fax:  +46 498 20 42 35 fax: +46 498 20 42 35
mobil: +46 708 55 03 62 mobil: +46 705 50 82 36
e-mail: cartoon@filmpagotland.org e-mail: elisabet.edlund@filmpagotland.org

Svenska Filminstitutet är medfinansiär av Cartoon Forum.


