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Borgvägen 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

Nu är det snart över för i år!

Det var ett stort intresse för de sista ansökningstillfällena i
april och i maj. Det verkar som det är många som har sökt och
vi får bara hoppas att resultatet också blir därefter. Nu kan i
alla fall alla som tappert kämpat för att få in ansökningarna i
tid pusta ut på verandan med ett glas kall sommardryck i han-
den. Kanske blir det champagne sen... Who knows...

Nu återstår under resten av året bara en ansökningsdeadline
och det är till det selektiva filmdistributionsstödet. Däremot
finns det en rad kortare och längre vidareutbildningar finansie-
rade av MEDIA II som man kan anmäla sig till. Vi får hoppas
att den svenska filmbranschen får stor nytta av alla dessa kurser
och workshops i väntan på att MEDIA Plus-programmet
kommer i gång och nya ansökningsmöjligheter utannonseras.

Resultaten för utvecklingsstöd av den 1 december har nu äntli-
gen kommit i sin helhet och utfallet för Sverige är något magert
denna gång. Ytterligare en Slate Funding, 125 000 EURO, bevil-
jades och det till Memfis Films Television AB. Två stöd till
utveckling av enskilda projekt har gått till Original Film AB
med 30 000 EURO för fiktionsprojektet “Where I walk in
Swedish Territory” och Image Factory AB 20 000 EURO för
multimediaprojektet (konceptutveckling) “Astrid Silverlock”.

Distributionsstöd för transnationell TV-distribution (deadline
21/1-2000) har beviljats tre svenska bolag/filmer:
Thymallus Film får 24 000 EURO för “Rackelhane”, Göta Film
60 000 EURO för “The Lovers of San Fernando” och Meijer
Film får 40 000 EURO för “Mankind in Holiday Land”.

Det är trevligt och på tiden att branschen börjat upptäcka
detta stöd som var praktiskt taget oanvänt fram till i år vad
Sverige beträffar.

MEDIA II-programmet delar ut ett eget pris i Cannes och
byter adressen i Bryssel. Desken besöker snart Norrbotten -
läs mera på sidan 5 och 6.

Vi på Desken önskar alla en lång, varm och härlig sommar.

Antonia D. Carnerud
koordinator MEDIA Desk Sverige

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 och 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.



DISTRIBUTION

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. 

ANSÖKNINGAR SKALL SKICKAS TILL DEN NYA ADRESSEN, SE SIDAN 5.

MARKNADSFÖRING

Företag och organisationer som opererar på ett europeiskt
och internationellt plan kan få bidrag till marknadsföring
(promotion). De kan ansöka om stöd för att kunna organi-
sera och genomföra självständiga arrangemang som festiva-
ler, tematiska marknader och professionella sammankomster. 

Kommissionen beviljar bidrag på högst 50 % av arrange-
mangets totala kostnader. Bidraget ska ej återbetalas.
(Ansökningsnummer 1/2000) 
Senaste datum för ansökan är 2 juni 2000. 

KURSER/WORKSHOPS

Film Business School (FBS) 21-25 juni i Ronda, Spanien
Projektbaserad intensivkurs för oberoende och verkställande
producenter i filmfinansiering, juridik och marknadsfö-
ring. FBS är ett unikt tillfälle för producenten att förbättra
framtidsutsikterna för filmen han/hon håller på att utveck-
la. Kursen ger bl a möjlighet till direkt konsultation med
ledande experter inom filmindustrin.
Deadline för ansökan är 26 maj, men det går bra att anmä-
la sig även lite senare. www.mediaschool.org

FORMEDIA3
Kurs i multimedia affärsekonomi för professionella.
Formedia kommer att hållas on-line via internet och avslu-
tas med en veckas seminarium i Salerno, Italien.
Urvalet sker på basis av det presenterade projektet för
utveckling och curriculum vitae. Kursen pågår en månad
12 juni – 14 juli. Deadline för ansökan 2 juni 2000.
http://www.audiovisual.org

EM3 European Master in Management  of Multimedia
and @udiovisual Industries Online
EM3 är en 6-månaders on-line påbyggnadskurs (master) via
Internet som förbereder för den snabbt expanderande
multimedia och audiovisuella marknaden. 
Deadline för ansökan 28 juli 2000.
Kursen pågår mellan 11 september 2000 och 11 mars 2001.
http://www.audiovisual.org

South by Southwest, 5-9 juni 2000 i Lissabon, Portugal
Seminariebaserad kurs i manusutveckling för manusför-
fattare och liknande professionella inom området.
Kursen omfattar bl a: analys av manus i förhållande till
dess marknadsarkpotential; relationer mellan författare,
script editor och producent; synopsis,treatment och story lines.
Ansökningar senast den 31 maj 2000.
För mer information kontakta: magica@mediamaster.org

Moonstone Screenwriters’ Lab, 25 september - 1 november,
Nordirland, samarbetar med Sundance Institute och bjud-
er in etablerade manusförfattare och filmskapare från
Europa och USA som arbetar med deltagarna kring konkre-
ta långfilmsprojekt. Ansökningar senast den 16 juni 2000.
http://www.moonstone.org.uk

Sources 2, 18 - 26 november i Wels, Austria
Workshop i två steg för utveckling av manus och projekt.
Nästa workshop:  tre arbetsgrupper med spelfilmsprojekt
varav en särskild arbetsgrupp “Literary adaptation”.
Deadline för ansökningar den 1 juli 2000.
http://www.sources.deu.net

SAGAs Interactive Fiction Scripting Workshop,
6-12 oktober 2000 i München, Tyskland
Under denna intensiva workshop kommer relationer mellan
berättande och visuella medietekniker samt interaktivitet
att grundligt undersökas. Deltagare använder sina filmkun-
skaper för att utveckla idéer till interaktiva program, som
sedan bearbetas till manus genom grupparbete. Experter
presenterar de senaste utvecklingarna inom nya medier
med speciell inriktning på televisionen. 
Kursledare är Greg Roach från Hyperbole Studios, Seattle
Deadline är den 15 juni (för frilansare anmälningsavgift
280 DEM),  samt den 15 augusti för företag (anm. avgift
3.000 DEM).  www.sagas.de

Cartoon Master 22-24 juni 2000 i Arles, Frankrike
Internet: Ett nytt rättighetsområde inom animation?
Animationsproducenter är pionjärer inom internetsfären.
Några har undersökt det nya området och försökt förstå
dess möjligheter och begränsningar.
Målet med denna Cartoon Master är att granska frågorna
som upptar dagens producenter, och ge så tydliga svar som
det är möjligt att göra idag. Deadline är den 12 juni 2000.
http://www.cartoon-media.be
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FORTBILDNINGSSTIPENDIER FÖR KURSER ÅR 2000

Fortbildningsstipendier kan sökas för en filmares  professio-
nella vidareutbildning. Detta innebär t ex att stipendier kan
beviljas för konstnärlig och teknisk utveckling och fortbild-
ning. Fortbildningen kan äga rum i Sverige eller i utlandet.
Nästa ansökningstillfällen är den 1 juni samt den 1 september
2000. Upplysningar genom utbildningskonsulent Elisabeth
Lysander, tel 08-665 11 00, fax 08-666 37 55. 

e-post: elisabeth.lysander@sfi.se     www.sfi.se/fortbildning 



European Film College

Docs Without Frontiers, 24-27 augusti 2000
En intensiv fyradagars workshop som behandlar lansering
av dokumentärfilm på den internationella marknaden.
Workshopen erbjuder inblick i de kreativa, ekonomiska
och rättsliga aspekter inom den internationella sampro-
duktionen av dokumentärfilm.

Genom att sammanföra experter och commissioning edi-
tors från Europa och Nordamerika med deltagande som
kommer från hela världen har denna kombination av foku-
serad professionell utbildning och kontakter med ledande
beslutsfattare alltid resulterat i flera givande samarbeten
och samproduktionsavtal.
Deadline den 7 juli. Kostnad för kursen 775 EURO.

East meets West 22-23 augusti 2000
En unik förberedande tvådagars workshop med plats för
12 producenter/filmarbetare från Östeuropa som kommer
senare att delta i DOCS WITHOUT FRONTIERS. 

Workshopen ger bakgrundsinformation och utbildning som
möjliggör för de östeuropeiska producenterna  att lära känna
det västerländska finansierings- och distributionssystemet
och därmed förbereda dem för huvudkursen.
Deadline är den 23 juni.

För mer information samt ansökningshandlingar kontakta
European Film College:  e-mail: insec@efc.dk 
Tel: +45 86340855  Fax: +45 86340535

EURODOC 2000-2001 

vidareutbildning för dokumentärfilmsproducenter

Eurodoc 2000-2001  inkluderar två utbildningsperioder
som varar en vecka. Programmet organiseras för europe-
iska producenter i nära samarbete med tv-kanalernas pro-
gramchefer samt de olika stödorganisationer inom doku-
mentärsektorn.

Målsättningen med utbildningen är att förbättra kvalitén
när det gäller utveckling av dokumentärfilmprojekt för
internationell produktion, samt att uppnå en effektivare
ekonomisk administration och finansiering. Utvecklade
projekt presenteras för europeiska beslutsfattare och
finansieringsinstitutioner.

Första session: 7 dagar i oktober 2000 i Tyskland: 
Utveckling, packaging och finansiering

Andra session: 7 dagar i februari 2001 i Grekland:
Möten med beslutsfattare

Deadline för anmälningar är den 30 juni 2000.

Ansökningshandlingar kan rekvireras hos MEDIA Desken
eller genom att kontakta: EURODOC, 
Tel: +33 4 67 60 23 30  Fax: +33 4 67 60 80 46

Archimedia, 2-3 juli 2000 i Bologna, Italien 

”Vinägersyndromet – hur förhindrar man det och vilka
hjälpmedel finns inom ramen för nya teknologier.”
Professionell seminarium som ordnas i samband med film-
festivalen ”Il Cinema Ritrovato”  (1-8 juli).
Seminariet inleds med en sammandrag om vinägersyndro-
met och dess risker hos äldre filmer – samt svar och analy-
ser. Därefter behandlas olika frågor relaterade till vård av
filmkopior, bl.a. metoder för arkivering samt bevarande av
det kinematografiska arvgodset.
Seminariet riktar sig i första hand till filmarkiv och labo-
ratorier. ARCHIMEDIA http://www.ledoux.be/archimedia

FESTIVALER

Banff Television Festival CyberPitch 2000
Ansök om en chans att pitcha ett nytt media CyberPitch
projekt vid Banff Television Festival 2000, 11-16 juni.
Vinnaren får 5 000 USD i utvecklingsstöd från BCE Media.

Tillsammans med The Banff Centre, Media and Visual Arts
Department, Telefilm Canada och BCE Media Inc presente-
rar The Banff Television Festival ett nyskapande program.
Idéer för totala interaktiva projekt där olika plattformer som
radio, television och internet är en integrerad del av designen
sökes. Festivalen äger rum i Banff, Alberta, Kanada. 
För att registrera besök:   www.banfftvfest.com

MARKNADER

Eureka Screening – Moskva festivalen 21-23 juli 2000
Inom ramen för den XXII Moskva Internationella
Filmfestivalen organiserar Audiovisual EUREKA i samar-
bete med Teleshow och den statliga filmfederationen
Goskino en filmmarknad 21-23 juli. Syftet är att främja
rysk produktion som ännu inte släppts internationellt,
samt att underlätta dess tillträde till den europeiska
marknaden.

Målet med EUREKA screening är att presentera nyare
produktioner, men också att ge nya möjligheter till klassiska
ryska verk som inte redan distribuerats på den internatio-
nella marknaden.

Som inköpare får man möjligheten att förhandla om inköp
direkt med de inbjudna rättighetsinnehavarna. Inköpare
får kostnaden för mat och logi täckt av Audiovisual Eureka.

För vidare information kontakta Eric Foucher eller Peter
Wagner på: Tel: +32 2 543 76 60  Fax: +32 2 538 04 39
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Anmäl din kort- eller dokumentärfilm till
Nordisk Panorama 20 - 24 september 2000 i Bergen

Deadline för ansökning är den 1 juni.
Ansökningshandlingar kan hämtas på festivalens

hemsida:  www.nordisk-panorama.org



TRANSIT ZERO International Filmmakers
Meeting Vickleby, Sverige  och Liepaja, Lettland

13-20 augusti 2000

Transit Zero är ett veckolångt internationellt möte för fil-
mare och producenter med inriktning på dokumentärt
berättande. Ett filmmöte kring den nya verklighetens film
mellan öst och väst, analogt och digitalt och två millenni-
er. Konferensen är byggd på en rad workshops ledda av
erfarna personer från de deltagande länderna och ger
också tillfällen till visningar av deltagarnas filmer. Bland
föreläsarna märks bl.a. experter från Robert Redfords
Sundance Institute i USA, den stora kabelkanalen HBO i
USA samt en rad filmfonder och filminstitut kring Öster-
sjön och i Europa.

Konferensen är ett brett möte med delvis okonventionella
inslag i den pittoreska hantverksbyn Vickleby på Öland.
Programmet omfattar såväl workshops kring de tre huvud-
temana  "Storytelling & local voices", "Digital realities",
"Co-production and collaboration", dvs dokumentärt
berättande, de nya digitala möjligheterna samt samverkan
och samproduktion. 

Transit Zero är också ett möte mellan öst och väst i en
övergångstid när den nya Östersjöregionen långsamt tar
form och nya möjligheter och utmaningar skapas. Hela
programmet avrundas därför också med en definitiv höjd-
punkt: Deltagarna reser över Östersjön till den forna sov-
jetiska men definitivt icke övergivna örlogsbasen Karosta

nära staden Liepaja i
Lettland, där kulturen
just nu tar över efter
kärnvapen och genera-
ler...

Transit Zero organiseras
av Svenska institutet i

samarbete med Regionförbundet i Kalmar län, Film i
Sydost, Mörbylånga kommun, Eurekafilm, Locomotive
International samt National Film Centre Latvia med stöd
av Sundance Institute i USA och Svenska Filminstitutet.

Deltagaravgift, inkl.mat, logi, seminarier och alla resor
under arrangemanget (resa till och från Kalmar ingår ej) 
är 500 $ (ca 4.500 kr).
Det går bra att söka fortbildningsstipendie för deltagande
hos utbildningskonsulenten Elisabeth Lysander.

Vidare information finns även på Transit Zeros egen hem-
sida där man också kan registrera sig som deltagare.
Anmälningstiden sträcker sig fram till 15 juni 2000.
http://www.transitzero.org

Frågor kan ställas och anmälan även göras "manuellt" till
Eurekafilm, Vickleby på telefon 0485-366 60, 
fax 0485-366 70 samt e-mail: info@transitzero.org 
Projektledare är Lars Hedenstedt, Svenska Institutet,
e-mail: lh@si.se   
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På sitt 66:e möte som hölls i början av maj i Madrid beslu-
tade styrelsen för EURIMAGES, Europarådets fond  för euro-
peiska samproduktioner, att ge stöd till åtta långfilmer med
sammanlagt 2 428 000 EURO. Bland dem finns två svenska
samproduktioner: Kobraligan, regi Kjell Sundvall och
Drakarna över Helsingfors, regi Peter Lindholm. Båda fil-
merna produceras i Sverige av Börje Hansson, FilmLance
International.

Från 1 januari 2000 har EURIMAGES 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 tekniskt 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.

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

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

PRIX EUROPA Television 2000 
14-21 oktober, Berlin och Potsdam

Tävlingen Prix Europa Television är uppdelad i fyra kategorier:

• Fiktion: singles, serier eller delar av serier, längd minst 30 min
• Dokumentärer med en längd på minst 15 minuter
• Samhällsprogram (current affairs), minimilängd 5 minuter
• IRIS-kategori: fiktion eller dokumentär som tar upp multikul-
turella aspekten i det europeiska samhället. Utan krav på
minimi- och maximilängd.

I de tre första kategorierna är priset på 6 000 EURO, IRIS-pri-
set är på 10 000 EURO.

Willy Brandts publikpris utdelas för fjärde gången till ett TV-
program som “bygger broar mellan människor i Europa och
deras olika liv”.

Med anledning av att den europeiska konventionen om mänsk-
liga rättigheter fyller 50 år delar Europarådet ut ett särskilt
pris - Prix Europa for Human Rights.

Deadline för anmälan är den 1 juli 2000.

Prix Europa, Sender Freies Berlin, D-14046 Berlin, Tyskland
Fax: +49 30 3031 1619, e-mail:PRIX-EUROPA@t-online.de
För mer information http://www.prix-europa.de



MEDIA SALLES / EURO KIDS NETWORK

Ungdomar och europeisk film

En undersökning baserad på  frågor ställda
till ca 6000 ungdomar i tolv europeiska län-

der under en period av två och ett halvt år har genomförts
av MEDIA Salles i biografer anslutna till Euro Kids Network.
Målet var att utvärdera biografbesöken i relation till den
större kretsen av fritidsaktiviteter hos den yngre generatio-
nen. Dessutom ville man undersöka hur intresset för fil-
mer med anknytning till det europeiska kulturarvet, och
därför mer krävande, står i förhållande till den amerikan-
ska kommersiella filmen.

Efter analys av resultatet visar det sig att 69% av tillfroga-
de barn och ungdomar, som huvudsakligen kom från Italien
(41%) och Frankrike (23%) var intresserade av att se mera
europeisk film. Man kan dra slutsatsen att Italien är det
land där flest ungdomar är intresserad av att se europeisk
film (78,5%). Därefter följer Irland (76,6%), Portugal
(75,9%), Holland (73,2%) och Frankrike (67,5%). Däremot
är procentandelen betydligt mindre än genomsnittet i
Storbritannien (44,8%), Tyskland (41,8%) och Sverige (40%).

Följande svenska biografer tillhör EURO KIDS NETWORK:
Myntet (Avesta), Brösarps Bio, Draken (Göteborg), Bio
Vision (Höör), Arenan (Karlstad), Saga Bio (Kungsbacka),
Nacka Bio, Vågen (Skärholmen), Sollentuna Bio, Kvarters-
bion (Stockholm), Röda Rummet (Tomelilla), Filmstaden
Umeå, Fontänen (Vällingby).

Deadline för anmälan till medlemskap i
Euro Kids Network är den 31 juli 2000.

EUROPA CINEMAS

20 miljoner besökare till europeiska filmer under 1999

Europeisk film gör framsteg via EUROPA CINEMAS bio-
grafnätverk som får stöd från MEDIA II-programmet.

EUROPA CINEMAS expertkommitté möttes i London den
11 mars 2000 för att granska programsättningen inom nät-
verksbiograferna under andra halvåret 1999. Resultatet
visade en succé för biografstödssystemet som startades av
MEDIA II-programmet.  Nätverket grundades 1992 med 82
salonger i 32 biografer. Idag finns det 755 biosalonger i 183
städer fördelade på de 17 länder som tillhör MEDIA II-
programmet.

Under 1999 bestod biografrepertoaren inom EUROPA
CINEMAs nätverk till 64,14% av europeisk film jämfört
med 58,8% under 1998. Detta resulterade i 19,8 miljoner
besökare av europeisk film jämfört med 15,5 miljoner
under 1998, dvs en ökning med 28%.

De ökade siffrorna berör i första hand icke-nationella
europeiska filmer vars spridning är också det främsta 

målet för programmeringsstödet. Från 1998 till 1999
ökade antalet icke-nationella filmer som visades i nätverks-
biograferna från 35% till 40,5%. Antalet besökare uppgick
till 12,7 miljoner, jämfört med 8,8 miljoner under 1998,
vilket är en ökning med 44%. Dessutom fick under 1999
44% av nätverksbiograferna stöd för aktiviteter kring vis-
ning av europeisk film riktad mot
skolor och ungdom.

Följande svenska biografer tillhör
EUROPA CINEMAs nätverk:
Bio Capitol, Hagabion (Göteborg),
Sture, Fågel Blå, Zita, Kvartersbion,
Skandia (Stockholm), Spegeln (Malmö), Kino, Södran (Lund),
Roxy (Örebro), Fyrisbiografen (Uppsala).

Umeå filmfestival får MEDIA-festivalstöd

Umeå filmfestival har beviljats 25.000 EURO (ca 200.000 kr)
för årets filmfestival.

För att komma i fråga för stödet är kravet att festivalen
tidigare till största delen visat europeisk film. Det erhållna
bidraget syftar till att stärka positionen för den europeiska
filmen, och Umeå skall med pengarna bjuda in filmer och
gäster till höstens filmfestival.

Andra festivaler som erhållit stöd under 2000 är
Uppsala kortfilmsfestival och BUFF - Barn och ungdoms-
filmfestival i Malmö.
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MEDIA Desken kommer till Norrbotten

I samband med SOURCES manusskrivar-
kurs som pågår 1 - 7 juli i Överkalix, kommer
Desken att finnas i Luleå och övriga länet

för att träffa filmare, produktionsbolag, insti-
tutioner och skolor. Boka gärna ett möte.
För vidare informarion kontakta Film Pool

Nord eller MEDIA Desken.

MEDIA-programmet flyttar till nya lokaler
och byter postadress. Fr o m juni skickas
alla ansökningar till:

European Commission
General Directorate Education & Culture
MEDIA Programme 
100, Rue Belliard
B - 1040 Bruxelles
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har instiftat filmpris

”East is East” av irländaren Damien O’Donnell vinnaren av MEDIA-priset för år 2000

Viviane Reding, kommissionären med ansvar för kultur och audiovisuella media, har vid avslutnings-
ceremonin för Quinzaine des Réalisateurs den 19 maj i Cannes överlämnat det nya MEDIA-filmpriset
”Prix MEDIA” till Damien O’Donnell, regissören bakom filmen ”East is East”. MEDIA-priset tilldelas
årligen en debuterande regissör vars film fått stöd från MEDIA-programmet och som under det gång-
na året distribuerats i flest europeiska länder. 

”East is East” är en brittisk produktion som utvecklades av produktionsbolaget ”Assassin Films Ltd”
och BBC och producerades i samarbete med ”Film Four”, dotterbolag till TV-kanalen Channel 4.
Filmen berättar med komediundertoner om liv och generationskonflikter i en pakistansk familj som
lever i en liten stad i norra England i början av 70-talet.

”East is East”  har fått både utvecklings- och distributionsstöd från MEDIA II-programmet och har
distribuerats i 10 olika europeiska länder utanför Storbritannien. Hittills har O’Donnells film haft 
2 miljoner åskådare i hemlandet och 1,2 miljoner i övriga Europa. Filmen har i dagarna lanserats i
Tyskland och kommer ut i Skandinavien under juni.

MEDIA-priset består av ett konstverk i glas och dessutom får regissören 25 000 EURO för att utveck-
la sin andra långfilm. Vid prisutdelningen utryckte kommissionären Viviane Reding i sin kommentar
belåtenhet över att ”vårt pris går till en film som är både underhållande och ambitiös och för vilken
distributörerna har fått slå vad om de europeiska åskådarnas nyfikenhet, en vadslagning de också
vunnit. Jag önskar Damiel O’Donnell en framgångsrik karriär som motsvarar hans stora talang” , till-
lade Viviane Reding. 
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CARTOON FORUM 2000 Visby

Under tiden  20-23 september 2000 kommer Gotland och Visby att vara värd för Cartoon Forum 2000,  som
är ett EU Media II projekt och arrangeras av Cartoon Bryssel.

Under tio år har Cartoon årligen arrangerat detta möte mellan animationsproducenter, uppköpare, TV-bolag,
press och media. Långa tv-serier och enstaka tv-specialer på minst 26’ pitchas under Cartoon Forum. 

Film på Gotland arrangerar under denna vecka även Nordisk anima-
tionsscen:
Retrospektiver med nordisk animation kommer att visas på bio,
showreels med nordisk animation kommer att finnas i presscentren,
på forum och på hotellen. Utställning med animationsorginal kommer
att visas på Gotlands Konstmuseum.

Info om Cartoon Forum och Film på Gotland:
www.gotland.se/cartoon_forum
www.cartoon-media.be
www.filmpagotland.org

Fortbildningskonsulenten Elisabeth Lysander, Svenska Filminstitutet, delar ut tre stipendier till anima-
tionsproducenter för deltagande som observatörer i Cartoon Forum 2000.


