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Interactive Television 

Authoring and Production

I fjol anordnades för första gången den 
MEDIA-finansierade kursen Interactive 
Television Authoring and Production och en av 
eleverna var Andreas Krona från Göte-
borg. Kursen avslutades i januari och det 
var med färska erfarenheter och en hel del 
ny kunskap i bagaget han träffade oss un-
der Göteborg Film Festival. 

Andreas, 29, har en bred grund att stå på. 
Han är civilingenjör i grunden och har 
arbetat med interaktiva media under flera 
år. Dessutom har han gått teaterlinjen på 
Katrinebergs Folkhögskola och arbetat 
med olika kulturprojekt. Detta gör Andreas 
till en perfekt sökande till kursen, som har 
som främsta antagningskrav att man ska 
vara yrkesverksam inom multimedia eller 
den audiovisuella industrin samt ha en uni-
versitetsexamen inom relevanta områden. 

Utbildningen är indelad i fem olika mo-
duler; manus, pre-production, produktion, 
multimedia och post-production. Varje 
modul innebär fyra dagars studier på plats 
i Portugal och däremellan arbete på dis-
tans, vilket innebär att man har en möjlig-
het att klara av utbildningen även med ett 
heltidsarbete att sköta (med lite förståelse 
och samarbetsvilja från arbetsgivaren). Ut-
bildningen avslutas med projektredovisning 
och avslutningsmiddag. 

En ny kurs startar i slutet av april i år och 
ansökningstiden går ut den 9 april. 

Andreas är nöjd med utbildningen, fram-
för allt med vissa av de gästföreläsare som 
bjudits in. Kent Bateman från amerikan-
ska Mandalay, Jorge da Costa (portugisisk 
manusförfattare och regissör som bott i 
Sverige) och Michael Valeur från Danmark 
var tre av dem som gjorde starkast intryck 

på honom. Däremot var inte nivån på alla 
de andra studenternas förkunskaper riktigt 
den förväntade. Arbetet sker i stor ut-
sträckning i grupp och i projektform. Målet 
är att utveckla ett projekt inom interaktiv 
tv för barn och/eller ungdomar från ax till 
limpa, från idé till färdig prototyp/pilot. 
Därför är det viktigt att eleverna är på 
ungefär samma nivå så att alla kan bidra 
till utvecklingen. Andreas hoppas att man 
kommer att lägga större vikt vid urvalet av 
studenter denna gång, även om den egna 
utvecklingen givetvis i slutändan till stor del 
handlar om hur mycket engagemang man 
själv lägger ner.

I dagsläget har Andreas projekt under ut-
veckling både inom traditionella (tv, film 
och musik) och nya (interaktiv tv och da-
torbaserade) media. Även om marknaden 
just nu är kärv har han fått en hel del posi-
tiv respons. Utvecklingen av digitala media 
och interaktiva tekniker må ha bromsats, 
men när den tar fart igen är det just perso-
ner med Andreas erfarenhet och kunskaper 
som kommer att behövas. 

Vill du söka utbildningen? På hemsidan 
www.ulusofona.pt/itap2003 kan du läsa 
mer och även fylla i ansökningshandlingar. 
Dessa kan också beställas från MEDIA 
Desken.

Andreas Krona regisserar några av de 

medverkande i produktionen.

Nya koordinatorer
på Desken

Året börjar med nya krafter på kontoret. 
Lisa Taube som började på Desken i ok-
tober och Ulrika Nisell, som tillträdde 10 
februari, delar hädanefter på ansvaret som 
koordinator. 

Ulrika Nisell har arbetat många år i film-
branschen med början på Filminstitutets 
informations- och festivalavdelning för 
fjorton år sedan. Efter en sejour på Tone-
film arbetade hon som produktionssekre-
terare vid flera av Sandrew Metronomes 
produktioner, framför allt under producent 
Katinka Faragó. Det senaste projektet var 
Kjell Gredes nya film. Hon har också erfa-
renhet som marknadsassistent vid Sandrew 
Metronome, från organiserandet av akade-
miska konferenser samt från Handelsflot-
tans kultur- och fritidsråd som inköpare 
av film och tv-program. Ulrika är utbildad 
kulturgeograf  vid Södertörns högskola. Till 
Desken kommer hon närmast från Uppsala 
universitet där hon har arbetat som koor-
dinator vid Programmet för studier kring 
Förintelsen och folkmord. 

Lisa Taube kommer närmast från Film-
institutets informationsavdelning och har 
tidigare arbetat som pressinformatör och 
webbredaktör på Canal+, presschef  på 
Stockholms filmfestival och som inköpare 
av tv-program på streamingmediabolaget 
Kamera. Lisa har en Fil kand. i Media- och 
kommunikationsvetenskap från Uppsala 
Universitet. 

...

MEDIA-kommittén i Bryssel

Svenska representanter i MEDIA-kommit-
tén i Bryssel år 2003 är Jon Dunås, Kul-
turdepartementet och Elisabeth Lysander, 
Svenska Filminstitutet.



Manusutveckling

Pilots
23 – 29 mars, 15 – 21 juni, 12 – 18 oktober 2003 
Workshop för TV-projekt i alla genrer: Serier, (drama, såpa, 
sitcom) TV-filmer, animation eller interaktiva projekt. För 
manusförfattare, gärna i team med producent och dramaturg. 
Varje morgon ges en föreläsning om diverse ämnen innan 
själva manusförfattandet sätts igång. På eftermiddagen arbetar 
gruppen med sina projekt tillsammans med en vägledare. Tre 
workshops arrangeras årligen i Sitges i Spanien. 10 team (ca 
30 deltagare) deltar i varje workshop och man kan söka med  
allt från en idé som omfattar två sidor till ett första manusut-
kast.  
Sista ansökningsdatum till kursen 23 – 29/3 är 9 mars, men 
Pilots behandlar ansökningar löpande, man bör dock skicka 
in ansökan senast någon vecka innan. 
www.acpilots.com

MFI Script Workshops
Nissyros, Grekland, 25 juni – 9 juli 2003
MFI – Mediterranen Film Institute arrangerar årligen work-
shops i tre delar i juni, oktober och mars. Deltagarna utveck-
lar sina långfilmsprojekt från treatment till manusversion. 
Uppföljning sker mellan perioderna. Dessa workshops är 
huvudsakligen för manusförfattare från medelhavsländerna, 
men är även öppna för deltagare från andra länder. Producen-
ter, manuskonsulenter och andra kan delta som observatörer.
Sista ansökningsdatum: 15 mars
e-post: info@mfi.gr  www.mfi.gr

Management

Vertical Strategies
Berlin, 12 – 15 april 2003
Seminarier om marknadsföring, distribution och försäljning 
av europeiska filmer med en låg- eller mellanbudget. Tonvik-
ten är lagd på förståelse av marknadsmekanismerna. Interna-
tionella distributörer och försäljningsagenter ger fristående 
producenter möjlighet att få feedback på sina projekt tidigt i 
utvecklingsfasen. 
Sista ansökningsdatum: 4 mars 
www.verticalstrategies.de

Discovery Campus Masterschool 
Kursstart: 11 april 2003 
15 yrkesverksamma får möjlighet att utveckla sitt dokumen-
tärfilmsprojekt för en internationell publik. Kursen består 
av fyra obligatoriska workshops om fem dagar och frivilliga 
öppna sessioner om tre dagar under perioden april-december 
2003. I kursen ingår även en praktik vid ett europeiskt eller 
amerikanskt produktions- eller distributionsbolag. Kursen är 
kostnadsfri, men deltagarna förbinder sig att återbetala upp 
till 15000 euro när det projekt som utvecklats under kursen 
går i produktion. Workshops och sessioner kommer att äga 
rum i Tyskland och i Tjeckien.
Sista ansökningsdatum: 7 mars  
e-post: info@discovery-campus.de  www.discovery-campus.de 

MEGA Business School
2 juni – 22 november 2003
Master in European Audiovisual Management. En sexmåna-
ders masterutbildning med kurser om företagsledning inom 
film, TV- och multimedia industrin. För unga yrkesverksam-
ma inom den audiovisuella industrin och/eller universitets-
examen i juridik, ekonomi eller media. 
Sista ansökningsdatum: 28 mars 
mega@mediaschool.org eller ronda.av@mediaschool.org
www.mediaschool.org

MAGICA - FACTS 
Rom, Italien, maj 2003
Financing Audiovisual, Cinema and Television Systems in 
Europe
För yrkesverksamma inom finansvärlden som arbetar med 
filmbranschen samt för yrkesverksamma inom den audiovisu-
ella industrin. Kursen har som mål att förhöja förståelsen och 
förenkla samarbetet mellan dessa. Den består av tre dagars 
intensiv workshop med uppföljning on-line under 12 veckor. 
Sista ansökningsdatum: 11 april
e-post: facts@mediamaster.org  www.mediamaster.org

Media Salles: European Cinema Exhibition: 
A New Approach
Ebeltoft, Danmark, 4 – 8 juni 2003 
En kurs förlagd till European Film College. Kursen vänder 
sig till europeiska biografägare som får en möjlighet att mötas 
och diskutera biografläget i Europa. De fyra hörnstenarna 
som kommer att studeras är marknadsföring, publik, mana-
gement och ny teknologi. Deltagarantalet är begränsat till 30 
personer. Priset om 175 euro inkluderar mat och logi. 
Sista ansökningsdatum: 30 april 
Ansökningshandlingar finns på Mediasalles hemsida eller hos 
MEDIA Desk Sverige.
e-post: joj@mail.tdcadsl.dk  www.mediasalles.it

Nya teknologier

La fémis
Paris, 3 – 5 april 2003
European Teachers Workshops: New Media
För yrkesverksamma lärare inom film- TV- och multimedia.  
Kursen skapar ett forum för deltagarna att presentera sina 
pedagogiska metoder som diskuteras och analyseras gemen-
samt i gruppen. 
Sista ansökningsdatum: 14 mars
www.femis.fr

Academy of  Converging Media
Modul 1: Interaktiv media: 16 juni – 11 juli 2003
Modul 2: Kooperativa system: 21 juli – 15 augusti 2003
Båda kurserna ges i Berlin.
Yrkesverksamma med liten eller stor erfarenhet av nya tekno-
logier och media. Modul 1 täcker det grundläggande när det 
gäller utveckling av begrepp för nya medier. Modul 2 är en 
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vidareutveckling av olika kompetenser och en fortsättningen 
av modul 1.
Sista ansökningsdatum: 31 mars för båda kurserna
www.academy-of-converging-media.com

Interactive Television Authoring and Production
Kursen ges i fem moduler under perioden 23 april – 13 de-
cember 2003
Universitetet Lusófona inom humaniora och teknologi i Lis-
sabon ger denna kurs i de nya teknologierna. Kursen omfat-
tar utbildning inom manus, förproduktion, produktion, post-
produktion och multimedia. (Läs mer på första sidan.)
Sista ansökningsdatum: 9 april
e-post: sandra.rocha@ulusofona.pt
www.ulusofona.pt/itap2003

Carton Masters – Cartoon Creativity
Erfurt, Tyskland, 24 – 26 april 2003
En workshop för yrkesverksamma inom animation. Under 
kursen tas bland annat följande frågor upp: Hur man som 
manusförfattare kan bearbeta ett material men fortfarande 
ha kvar känslan från originalet, hur en historia förvandlas till 
en animerad berättelse och hur den finansiella och praktiska 
delen påverkar anpassningen till den redan existerande desig-
nen. 
Sista ansökningsdatum: 14 april
www.cartoon-media.be

Barn- och ungdomsfilmfestivalen - BUFF 
Den 20:e internationella barn- och ungdomfilmfestivalen äger 
rum i Malmö den 11 – 16 mars. Tio filmer tävlar om ”Malmö 
stads Barn- och ungdomsfilmspris, bland dem svenska ”Elina 
- som om jag inte fanns” och ”Lejontämjaren”.
www.buff.nu

MIP-TV, Cannes, 24 – 28 mars
MIPDOC, Cannes, 22 – 23 mars
MILIA, Cannes 26  – 28 mars
Besök The Marketplace (http://www.marketplace-
events.com) telefon +31 35 695 01 96
e-post: marketplace@bit.nl

Deltagande via The Marketplace inkluderar ackreditering, 
publicering i katalog och tillgång till konferensprogram och 
evenemang. The Marketplace erhåller stöd från 
MEDIA Plus programmet. 

MEDIA Desken i Malmö!
I samband med BUFF finns Lisa Taube på 

plats i Malmö 12 och 13 mars. 
Vill du träffa henne där, ring 0739 62 48 58 och 

boka ett möte.

Utlysning 82/2002 Stöd till utveckling av enskilda pro-
jekt och till paket med flera projekt (Slate Funding)
För vad? Spelfilm (minst 50 min.) dokumentär (minst 25 
min.) animation (minst 25 min.) och multimedia. 
Vem? Europeiska produktionsbolag med produktionserfa-
renhet.
Hur mycket? 50% av de beräknade kostnaderna för ut-
veckling av projektet, stödet ges mot en försäkran att en viss 
summa återinvesteras i bolagets nästa projekt. 20 000-
50 000 euro för enskilda projekt 60 000-90 000 euro för Slate 
Funding 1 (3-9 projekt) och 100 000-125 0000 euro för Slate 
Funding 2 (5-15 projekt).
Sista ansökningsdatum: 16 juni 2003 (ansökningar hand-
läggs löpande).

Utlysning 85/2002 Tv-distribution
För vad? Produktioner med kontrakt för tv-distribution i två 
olika länder. Filmproduktioner ämnade för biografdistribu-
tion endast i Sverige.
Hur mycket? 12,5% av budgeten för produktioner inom 
animation och fiktion. 20% av produktionsbudgeten för do-
kumentär, totalt upp till 500 000 euro.
När? Tidigaste ansökningsdatum är sex månader före första 
inspelningsdag, sista dag är första inspelningsdagen. 50% av 
finansiering måste vara klar innan ansökan kan skickas in. 
Projektet ska finansieras till 50% av europeiska källor. 
Sista ansökningsdatum: 16 juni och 3 november 2003.
 
Utlysning 88/2002 Selektivt biografdistribution
För vad? Att uppmuntra den inhemska distributionen av 
europeisk icke-nationell film genom att europeiska distributö-
rer går samman.
Hur mycket? 50% av distributionsbudgeten som ett villkor-
ligt, återbetalningsbart räntefritt lån med ett tak på 150 000 
euro.
Hur? Distributörerna förbinder sig att sätta upp en eller flera 
icke-nationella europeiska filmer på biograf  inom det år som 
följer efter sista ansökningsdatum.
Sista ansökningsdatum: 15 mars, 5 juli, 1 december 2003.

Utlysning 74/2002 Audiovisuella festivaler
För vad? Marknadsföring och distribution av europeiska 
audiovisuella arbeten och för att förenkla nätverk av audiovi-
suella yrkeskunniga och festivalorganisatörer.
För vem? Festivalorganisatörer med program med europe-
iska spelfilmer, animation, dokumentär, och nya audiovisuella 
medier.
Hur mycket? Ett stöd med upp till 50% av budgeten i föl-
jande kategorier:
Marknadsföring och annonsering
Hyra av utrustning
Textning och översättning
Transport av kopior
När? För aktiviteter under perioden 1 oktober 2003 - 30 
april 2004.
Sista ansökningsdatum: 25 april 2003.
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White Trash gjorde succé i Berlin

Under Filmfestivalen i Berlin anordnades European Pitch 
Point för fjärde gången. Bland de 160 projekt som skickats in 
valde en internationell jury bestående av Stephan Hutter (tysk 
distributör), Cedomir Kolar (producent till No Man’s Land), 
Els Vandevorst (holländsk producent), Nik Powell (brittisk 
producent) och Renate Roginas (generalsekreterare för EU-
programmet Eurimages) ut de tolv mest spännande till ar-
rangemanget som gick av stapeln den 10 februari.

Ett av de utvalda projekten var ”White Trash”, en romantisk 
komedi som utspelar sig i Göteborg. Projektet presenterades 
av manusförfattaren Kathrine Haugen, nyutexaminerad från 
Den Norske Filmskolen i Lillehammer. Med i Berlin fanns 
också före detta skolkamraten Moa Westeson som ska pro-
ducera filmen. Sedan examen i våras har hon arbetat på Brei-
dablick Film med bland annat en av filmerna i den senaste 
novellfilmsatsningen, Manne Lindwalls ”Avstigning för samt-
liga” och Breidablick är även det bolag där ”White Trash” är 
tänkt att produceras. 

- Givetvis betyder European Pitch Point mycket, berättar 
Moa Westeson. Det ger tyngd till projektet och vi får chansen 
att presentera oss för en internationell marknad. 
Men projektet står och faller inte med den re-
spons vi får i Berlin. Sandrew Metronome har 
redan nappat på projektet och det känns som att 
vi är en bra bit på väg mot ett förverkligande. 

Vid EPP hade de tolv manusförfattarna vardera 
tre minuter på sig att sälja in sin idé. Denna inle-
dande del följdes upp med rundabordssamtal där 
”White Trash” visade sig vara ett av de projekt 
som fick bäst respons. Dessutom erbjuds möjlig-
heter för producenter och distributörer att sitta 
ner och prata enskilt med representanterna för 
projekten. 

-Vi har fått kontakt med samproducenter och 
potentiella distributörer så för vår del var det 
verkligen givande. Att ett antal viktiga aktörer på 
den europeiska marknaden har hört talas om, och 
faktiskt även nappat på projektet, betyder mycket. 

Tittar man på de 36 projekt som tidigare har pit-
chats vid EPP har 17 kommit vidare. Fyra projekt 
har planerad inspelning i år och en rysk produk-
tion är klar. Det är bara att hålla tummarna för att 
”White Trash” kommer att vara en av filmerna i 
denna positiva statistik framöver! 

Fortbildningsstipendier att söka

Sedan några år tillbaka existerar ett fortbildningsstöd på SFI. 
Stödet riktar sig till yrkesverksamma etablerade filmare, och 
största delen fördelas i form av fortbildningsstipendier ge-
nom SFI:s utbildningskonsulent Elisabeth Lysander.

Deadlines för ansökningar under 2003 är 1 mars, 1 juni, 
1 september och 1 december. Endast undantagsvis behand-
las ansökningar mellan dessa deadlines. Den som planerar att 
söka sig till någon av de MEDIA-stödda vidareutbildning-
arna under rubriken Training  kan ofta erhålla SFI:s fortbildn
ingsstipendium.Ta gärna kontakt med utbildningskonsulenten 
i god tid om detta via telefon eller e-post!  Information på 
www.sfi.se/fortbildning

Under 2003 har redan en rad svenska deltagare antagits till 
MEDIA-stödda fortbildningar och erhållit fortbildningssti-
pendium från Svenska Filminstitutet.

North by Northwest 2003 är ett europeiskt program för 
mansutveckling och manusskrivandets teknik som stöds av 
MEDIA. Programmet administreras av Danska Filminstitu-
tet. SFI är partner liksom övriga nordiska filminstitut.

I år har rekordartat många svenskar – nio personer - antagits 
till North by Northwests tre olika kurser. De har också erhål-
lit fortbildningsstipendier från SFI av varierande storlek.

• Classics (manusförfattare): Matthew Allen, Göran 
Cronvall och Johan Lundh, Stockholm

• Kids Stories (manusförfattare): Stefan Karlsson, 
Stockholm, och Malin Myrén, Malmö,  (script edi-
tors): Thomas Möller, Laholm, Lena Hanno-Clyne, 
Stockholm, Fredrik Heurlin, Malmö.

• Seven Samurai: Stefan Ahnhem, Stockholm.
Elisabeth Lysander

Närmaste ansökningsdatum för Eu-
rimages är 5 maj, och ansökningarna 
behandlas 30 juni - 2 juli. Observera 
att första inspelningsdag måste ligga 

efter den sista dagen för mötet då ansökningen behandlas. 

För vidare information och ansökningshandlingar, se 
www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/

Vid senaste styrelsemötet tilldelades Ella Lemhagens ”Tur 
och Retur” (Filmlance, producent Charlotta Denward) och 
den svensk/danska dokumentären ”Clearing Up” av Lars Jo-
hansson (Final Cut, svenskt produktionsbolag Westman och 
Stendrup) stöd via Eurimages.
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