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Nytt år – nya utlysningar
I samband med årsskiftet passade EU-kommissio-
nen på att i rask följd publicera fyra nya utlysning-
ar för MEDIA stöd. Kontakta Desken för riktlinjer
och ansökningshandlingar eller ladda ned dem från
vår hemsida: www.sfi.se/mediadesk

Call 80/2001: TV-distribution
Stöd för produktion och distribution av TV-pro-
gram (singlar och serier) med en visningslängd om
minst 50 min. för spelfilm och 25 min. för doku-
mentärer och animerade program. Stödet är ett rent
bidrag och kan utgöra max 12,5% av produktions-
budgeten för spelfilm och animerade program och
ända upp till 20% för dokumentärer. Taket går vid
500 000 euro. Ansökningsdatum: 15 februari och
14 juni 2002

Call 84/2001: Utveckling
Stöd till utveckling av enskilda projekt och till pa-
ket med flera projekt (Slate funding) inom kategori-
erna spelfilm, dokumentär, animation och multime-
dia. Ansökningar handläggs löpande men måste in-
lämnas senast 1 juli 2002. Beslut om stöd görs efter
fyra urvalsperioder; 4 mars, 6 maj, 28 juni och i
september 2002.

Call 85/2001: Marknadsföring
Stödet kan sökas av europeiska branschorganisatio-
ner och företag för att organisera självständiga ar-
rangemang, eller aktiviteter i samarbete med större
festivaler och marknader, som syftar till att under-
lätta för oberoende producenter och distributörer
att nå ut internationellt med marknadsföringen av
sina filmer. Sista ansökningsdag: 15 februari 2002
för aktiviteter vid marknader/festivaler mellan 15
maj och 31 december 2002.

Call 89/2001: Biografdistribution, automatiskt
Ett stöd där storleken på bidraget beräknas utifrån
antal sålda biobiljetter en distributör har för icke-
nationell europeisk film, och där beloppet sedan
skall återinvesteras i samproduktion, förvärv av dis-
tributionsrättigheter eller marknadsföring av ny eu-
ropeisk film. Deadline 30 april 2002.
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Svenska MEDIA resultat 2001
Även om de fullständiga resultaten för MEDIA Plus-programmets för-
sta år ännu inte har sammanställts av EU-kommissionen, så visar de
hittills redovisade siffrorna ändå på ett fortsatt aktivt svenskt delta-
gande. Och än aktivare hoppas vi på för 2002.

Utveckling
2001 års ansökningsomgång för utvecklingsstöden innebar glädjande
nog rekordutdelning för Sverige. Av de sammanlagt 13,6 miljoner euro
som fördelades gick 555 000 till svenska produktionsbolag. Visserligen
gick endast ett av de fåtal insända enskilda projekten igenom, men i
gengäld beviljades fyra nya bolag stöd för paket med flera projekt 
(slate funding), vilket är lika många som totalt under hela MEDIA II-
perioden.

Enskilt projekt, fiktion: Torromfilm AB, 30 000 euro

Slate funding 1: Cine-Qua-Non AB, 60 000 euro
Illusion Film AB, 90 000 euro

Slate funding 2: GöteborgsDramat AB, 125 000 euro
Sonet film AB, 125 000 euro

Slate funding, steg 2: Filmlance International AB, 125 000 euro

Biografdistribution, selektivt
För ansökningsomgången med deadline 6 juli 2001 fördelades totalt
11,6 miljoner euro för distribution av icke-nationell europeisk film.
Av dessa gick sammanlagt 269 000 till svenska distributörer fördelade
enligt följande (belopp i euro):

Folkets Bio: Ali Zaoua – Gatans prins, 8 000
Häftig och begeistrad, 20 000
Under sanden, 20 000
Det finns bara en Jimmy Grimble, 10 000  

NonStop Entertainment: Purely Belter, 15 000

Novemberfilm: Den Oberörbare, 11 000

Triangelfilm: Italienska för nybörjare, 50 000
Amelie från Montmartre, 50 000
La Pianiste, 17 000
Ett rum i våra hjärtan, 25 000
Marie-Line, 17 000
Mirakel, 26 000

Värt att nämna i sammanhanget är att ett antal olika europeiska bolag
vid samma ansökningstillfälle beviljades stöd om sammanlagt 365 000
euro för distributionen av Jalla! Jalla! och Sånger från andra våning.



Manusutveckling

SOURCES 2
Juli 2002 - Newcastle, UK
Manusutveckling för manusförfattare eller för team bestå-
ende av författare/producent/regissör. Programmet består
av en veckolång workshop under ledning av ledande euro-
peiska manuskonsulter/dramaturger. Efter tre månaders
distansarbete hålls ett uppföljande möte under en helg. Tre
arbetsgrupper, varav en specialiserad på lågbudgetproduk-
tion. Sista ansökningsdag: 1 mars 2002
För mer information:  Tel: +49 30 886 02 11  
E-post: info@sources2.de  web: www.sources2.de

MFI Script Workshop 1
Kursen organiseras av Mediterannean Film Institute och
består av tre olika workshops i juni, oktober och mars
2003. Under den tiden är det meningen att deltagarna ska
utveckla sina treatment eller synopsis till färdiga manus.
Det finns även ett par observatörsplatser för manusredak-
törer, dramaturger och producenter.
Sista ansökningsdag: 15 mars 2002
För mer information: Tel: +30 1 645 7223 
E-post: medfilminst@tee.gr  web: www.mfi.gr 

Management

STRATEGICS Film Finance Forum
22-24 mars 2002 - Luxemburg 
Film Finance Forum är ett nytt seminarieinitiativ som syf-
tar till att förbättra relationerna mellan filmindustrin och
bank- och finanssektorn. Målet är att skapa förståelse för
de båda sidornas olika behov och begränsningar för att
bättre kunna bygga långsiktiga affärsrelationer.
Sista ansökningsdag: 5 februari 2002
För mer information: Tel: +352 45 19 80
E-mail: strategics@filmnet.lu  web: www.strategics.lu

La Fémis: ARCHIDOC - Archive-based documentary
15-19 april 2002 – Pessac (Bordeaux), Frankrike
Ett seminarium som syftar till att öka kunskapen om de
europeiska filmarkiven, och som behandlar både teoretiska
och praktiska perspektiv på användning av arkivmaterial i
dokumentärfilmssammanhang.
Sista ansökningsdag: 25 februari 2002
Kontakt: Héléna Fantl, Tel: +33 01 53 41 21 41 
E-post: format.continue@femis.fr 

CARTOON Masters: Cartoon Creativity
25-27 april 2002 - Halle, Tyskland
En tredagars workshop om att skapa originella animations-
koncept. Sista ansökningsdag: 22 mars 2002
För mer information: Tel: +32 2 245 1200  
E-mail: info@cartoon.skynet.be
www.cartoon-media.be

Vertical Strategies
30 maj – 3 juni 2002 – Travemünde, Tyskland
Kursen behandlar strategier för marknadsföring av spel-
film, dokumentärer och TV-produktion. Programmet vän-
der sig till fristående producenter och syftar till att öka
förståelsen för marknadsföringens mekanismer och till-
ämpning. Kursen hålls ombord ett kryssningsfartyg som
under fem dagar seglar mellan Travemünde och Helsingfors
tur & retur.
Sista ansökningsdag: 18 april 2002
För mer information: Tel: +49 30 285 290 90  
E-post: vertical@salzgeber.de
www.verticalstrategies.de

MEGA - Master in European Audiovisual Management
5 juni-4 september 2002 – Ronda, Spanien
Ett master-program för unga verksamma i AV-branschen
som vill vidareutbilda sig inom projektutveckling, finansie-
ring, distribution och marknadsföring av film, TV och
multimedia. Kursen arrangeras av Media Business School.
Sista ansökningsdag: 4 april 2002
Tel: +34 95 287 39 44 Fax: 34 95 287 32 49
E-post: mega@mediaschool.org
www.mediaschool.org

Nya teknologier

IMC – Interactive Media for Children
15-25 april 2002 – Aten, Grekland
Deltagare följer ett tiodagars seminarium om manustekni-
ker och utveckling av interaktiva applikationer för barn var-
på ett antal utvalda projekt vidareutvecklas under en må-
nad med hjälp av expertrådgivning till färdiga demos för
presentation och pitching.
Sista ansökningsdag: 28 februari 2002
Information: CAID, Center of applied Industrial design
tel: +30 1 7251893 fax: +30 1 7290013
E-mail: caid@otenet.gr
www.caid.gr

TRAM – Digital Media Management
TRAM arrangerar en serie seminarier för projektledare, re-
daktörer och producenter av multimedieprojekt och inne-
håll för nya medier. Deltagare med projekt i utveckling har
möjlighet att få konsultation angående budget och finansie-
ring och de som också planerar att söka utvecklingsstöd
från MEDIA programmet erbjuds även rådgivning och hjälp
i ansökningsarbetet.

Kommande seminarier:
8-10 april 2002 - Lissabon, Portugal 
17-19 april 2002 - Valencia, Spanien
22-24 maj 2002 - Milano, Italien

Anmälningsavgiften per seminarium är 300 euro. Sista an-
sökningsdag är 15 dagar innan respektive seminarium. 
För mer information: Tel: + 33 1 49 83 33 44 
E-post: tram@ina.fr
www.ina-tram.com
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Interactive Television Authoring and Production
Utbildningen täcker in samtliga områden relaterade till in-
nehållsproduktion för nya medier (interaktiv digital televi-
sion), uppdelat på 6 moduler; manusutveckling, förproduk-
tion, multimedietekniker, produktion, programkoncept och
postproduktion. Kursen löper över 9 månader med start
18 april 2002, dels på plats i Lissabon, Portugal och dels i
form av distansundervisning.
Sista ansökningsdag: 28 mars 2002
Tel:+ 351 1 751 55 00 Fax: + 351 1 751 55 88
E-mail: sandra.rocha@ulusofona.pt

EUROPEAN PITCH POINT
Den 8 februari är det dags för tredje upplagan av 
European Pitch Point i samband med  filmfestivalen i Berlin.
12 manusförfattare med projekt har valts ut att delta av 
sammanlagt 200 ansökningar från 25 länder. Producenter, 
distributörer och andra beslutsfattare som söker författare, 
nyskapande filmidéer eller samproducenter är välkomna att
anmäla sig till evenemanget senast den 4 februari 2002.
Tel: +49 (30) 246 287 30  Fax: +49 (30) 283 902 47 .
E-post: epp@scripthouse.de
www.pitchpoint.org/europeanpitchpoint

TV Forum Europe – European Programme Market
18-21 februari 2002 - Barcelona, Spanien
En marknad speciellt anpassad för europeiska TV-program
och som med anledning av det spanska ordförandeskapet i
EU detta år förlagts till Barcelona. Deltagare erbjuds vis-
ningsmöjligheter, kontors- och mötesservice m.m. Dessut-
om arrangeras debatter och seminarier om aktuella frågor
på AV-området. Mer information finns på:
www.tvforumeurope.com

AFM – American Film Market
20-27 februari 2002 – Santa Monica, USA
AFM är allmänt ansedd som den viktigaste filmmarknaden
i USA och lockar årligen inköpare och säljagenter från hela
världen för en veckas intensivt förhandlande om titlar och
rättigheter. För femte året i rad kommer European Film
Promotion med stöd från MEDIA programmet att arrange-
ra ett eget utställningsområde på marknaden där man kan
erbjuda europeiska producenter och distributörer kontors-
service, visningsmöjligheter m.m. För mer information och
anmälan, kontakta Mr. Jo Mühlberger, 
muehlberger@efp-online.com eller tel: +49 40 390 62 52 
www.efp-online.com

MIP-DOC & MIP-TV
13-19 april 2002 - Cannes, Frankrike
Branschorganisationen The Marketplace kommer också
detta år att organisera ett särskilt ”MEDIA Umbrella
Stand” för oberoende europeiska producenter och distri-
butörer på den internationella TV marknaden MIP TV och
MIP DOC. Man kan även ansöka om bidrag för resa och
uppehälle. Mer information på:
www.marketplace-events.com och www.miptv.com
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Svenskar på MEDIA utbildningar 2001

Ett fyrtiotal svenska producenter och manusförfattare deltog
under år 2001 i workshops och vidareutbildningar inom 
MEDIA programmet. Svenska Filminstitutets utbildningskon-
sulent Elisabeth Lysander fördelade sammanlagt 37 fortbild-
ningsstipendier för totalt 700 000 kr till svenska deltagare i
följande utbildningar:

Sources 2
Bäckaskog: Ulf Aldevinge, Malmö och Jens S Jensen, Göte-
borg; Anders Alfe, Degeberga; Adel Kjellström, Stockholm
och Henrik Wallgren, Brännö; Marius van Niekerk och Hen-
rik Jansson, Stockholm; Håkan Rudehill, Luleå. 
Potsdam: Marietta von Baumgarten, Stockholm; Paul Blom-
gren, Göteborg; Lena Hanno Clyne och Fredrik Lindqvist,
Stockholm; Hillevi Råberg, Mölndal (observatör)  
Turin: Marta Cicionesi, Kivik samt Anne-Lie Andersson,
Malmö; Michaela Hennig, Helsingborg. 
Wien (uppföljning): Linda Hambäck; Ulf Hansson och Peter
Nicolaisen, Stockholm

EAVE 2001:
Åse Byberg, Stockholm; Karl Fredrik Ulfung, Stockholm;
Birgitta Åkesson, Stockholm; Patrik Ekman, Gunnarsbyn;
Björn Olovson, Kiruna (manus)

MBS - Marketing & Distribution:
Patricia Castellanos, Stockholm

North by Northwest:
Johanna Ekström och Erik Pauser, Stockholm

MFI Screenwriting workshop: Maria Essén, Glanshammar

Film Business School: Joachim Stridsberg, Stockholm

Television Business School: Ulf Thelander, Karlshamn

Digital Media Business School: Lars Frennessen, Tyresö

MBS - MEGA Master: Pedram Fuladian, Täby

Cartoon Masters: 
Andrej Håkansson, Stockholm (The Animation Process)
Sirel Pensaar-Miell, Offerdal (The Business Plan)
Petra Selldén, Nacka (Technology)

Arista Story Editor Workshop:
Niklas Lagström, Malmö och Jan Maghder, Varberg

MARKNADER & FESTIVALER

Fortbildningsstipendier
Nästa ansökningstillfälle för fortbildningsstipendier från
Svenska Filminstitutet är 1 mars 2002.
För vidare upplysningar och ansökningsblanketter,
kontakta utbildningskonsulent Elisabeth Lysander.
Tel: 08-665 11 00  E-post elisabeth.lysander@sfi.se
www.sfi.se/fortbildning



Ledningsgruppen för Euro-
parådets filmfond Eurima-
ges beslutade efter möte i
slutet av november 2001
om stöd till 9 europeiska

samproduktioner för ett sammanlagt värde av ca 2, 7 miljo-
ner euro. Inget svenskt projekt fanns bland de utvalda an-
sökningarna. Svensk representant i Eurimages är sedan
2001 Lena Hansson-Varhegyi, Svenska Filminstitutet.

Ansökningsdatum för Eurimages 2002:
11 mars, 22 augusti och 10 oktober
Riktlinjer och ansökningshandlingar finns på:
HTTP://culture.coe.fr/eurimages

Nya medlemmar i MEDIA
Från och med årsskiftet accepteras 8 kandidatländer till
EU som partner i MEDIA Plus ansökningar. Det rör sig om
Estland, Lettland, Polen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien,
Bulgarien, och Cypern, som också kan bli fullvärdiga med-
lemmar i MEDIA förutsatt att kontrakt med EU tecknas
innan 31 juli 2002. Förutom EU:s femton medlemsstater är
också Norge, Island och Liechtenstein sedan tidigare med-
lemmar i MEDIA programmet.

Ny ledning för EAVE
En av MEDIA programmets äldsta och mest uppskattade
vidareutbildningar för producenter drivs från och med i år
i ny regi. Catherine Buresi, som tidigare bl.a. tjänstgjort
som koordinator för MEDIA Antennen i Strasbourg, tar
över ledningen för EAVE efter Raymond Ravar.
Tre svenska deltagare har tagits ut för EAVE 2002:
Helena Danielsson - Sonet Film, Linda Hambäck - Fleamar-
ket Productions och Martin Persson - Apollon Bild & Film

EFA Forum Online
European Film Academy har startat ett diskussionsforum
på nätet för åsikter och erfarenhetsutbyte inom den euro-
peiska filmbranschen. Ambitionen är att bredda perspekti-
vet på europeiskt filmskapande, men närmare vad som
kommer att debatteras är förstås upp till sidans besökare.
www.europeanfilmacademy.org  (FORUM)

4,9 miljoner euro till europeiska TV-projekt
Vid MEDIA Plus-programmets första ansökningsomgång
för stöd till TV-distribution (drama, dokumentär och ani-
mation) fördelades bidrag till 34 olika TV-projekt. Av dessa
var så många som 25 dokumentärer. 5 animerade program
och 4 drama-serier beviljades också stöd. Totalt fördelades
4,9 miljoner euro och inget svenskt projekt fanns bland de
beviljade projekten.

Audiovisual i2i
MEDIA Desken rapporterade redan i slutet av år 2000 om
”Audiovisual i2i”; Europeiska Investeringsbanken (EIB) och
EU-kommissionens finansieringspaket på över 500 miljoner
euro för AV-sektorn. Efter en trög start har EIB så äntligen
fattat beslut om sina första investeringar. Det är de franska
kreditinstituten Cofiloisirs S.A. och Coficiné S.A som be-
viljats lån värda tillsammans 40 miljoner euro att investera
i produktion och distribution av europeisk film, tv och
multimedia. 

Det är flera anledningar till att så få beslut fattats av
”i2i”. Framför allt har den europeiska banksektorn, som
står för den största finansiella risken, varit fortsatt skep-
tiska till att investera i filmbranschen. Men även besluts-
strukturerna inom EIB ryktas ha varit ett hinder i vägen
för en effektiv handläggning. Mer positiva tongångar hörs
dock från kommissionär Vivian Reding som uppger att kon-
trakt värda tillsammans 400 miljoner euro just nu är under
förhandling med banker, AV-bolag och andra aktörer. ”i2i”
sägs även redan ha fattat beslut om investeringar i fem än-
nu ej namngivna riskkapitalfonder. Det verkar med andra
ord finnas anledning till att återkomma i frågan.

Agenda våren 2002

Ansökningsdatum för MEDIA stöd

76/2001: Utbildning 15 februari
84/2001: Utveckling 1 juli 
80/2001: TV-distribution 15 februari 

14 juni 
21/2001: Biografdistribution, selektivt 15 mars 
89/2001: Biografdistribution, automatiskt 30 april 
85/2001: Marknadsföring 15 februari 
67/2001: Festivaler 15 mars 

Kommande kurser och seminarier

STRATEGICS Film Finance Forum 5 februari 
La Fémis: ARCHIDOC 25 februari 
CAID – Interactive Media for Children 28 februari 
SOURCES 2 1 mars 
MFI Script Workshops 15 mars 
CARTOON Masters – Cartoon Creativity 22 mars 
TRAM – Digital Media Management 24 mars 
MEGA Business School 4 april 
VERTICAL Stategies 18 april 


