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info
MEDIA-programmet får ny chef
Efter nästan åtta år som chef  lämnar nu 
Jacques Delmoly MEDIA-programmet. 
Han har blivit utsedd till chef  över områ-
dena Languages Policy och Media Literacy, 
som också ryms inom generaldirektoratet 
för kultur- och av-industrin. 

Constantin Daskalakis blir från och med 
första april tillförordnad chef  för MEDIA-
programmet. Han har tidigare suttit på 
posten som biträdande chef  för adminis-
tration, ekonomi och pilotprojekt. Das-
kalakis har en bakgrund 
inom telekommunikation 
och har arbetat vid kom-
missionen sedan 1990. 
Han har publicerat en 
rad rapporter och böcker 
och innehar en rad patent 
inom områdena bildbe-
handling, datakomprimering och multime-
diasystem. 

Nyheter från EU
Ett antal EU-program kommer att nå sina 
slutdatum under 2006. En ny generation 
program som ska ersätta exempelvis Socra-
tes och Leonardo da Vinci, förbereds nu. 
Ett nytt integrerat program som ska täcka 
utbildning för både EU-medlemmar och 
EEA/EFTA-länder finns på planerings-
stadiet. Nästa ”period” ur EU-perspektiv är 
2007-2013. Då ska fokus ligga på att fram-
hålla den europeiska kulturen och identite-
ten. Det europeiska medborgarskapet ska 
ligga som grund för program för ungdo-
mar, kultur och den audiovisuella industrin. 
Nya lagförslag för de nya programmen 
kommer att offentliggöras i sommar.

Nya utlysningar
Pilot projekt

En ny utlysning för stöd till pilotprojekt 
har nyligen publicerats. Till skillnad från ti-
digare ges stöd denna gång enbart till stöd 
inom området distribution. Dessutom kan 
de projekt som tidigare fått stöd ansöka 

om ytterligare bidrag. Tidigare har man 
även kunnat söka stöd för bland annat 
e- och d-biovisningar, men det utreds för 
närvarande om det istället ska utvecklas ett 
permanent stöd för detta. Hör gärna av 
dig till Desken om du vill att vi ska hålla 
dig uppdaterad om vad som beslutas i den 
frågan. 

Det projekt som söker stöd ska precis 
som tidigare ha partner i minst fyra ME-
DIA-länder och innefatta minst tre språk. 
Projektet ska bygga på nya sätt att distribu-
era och marknadsföra europeiskt innehåll. 
Vilken typ av distribution det ska handla 
om är däremot inte specificerat, utan det 
kan handla om allt från mobiltelefoner till 
digitala biografer, men det är alltså själva 
distributionsledet som är det centrala. 

Deadline för stödet är 24 maj, riktlinjer och 
ansökningshandlingar finns att ladda ner 
från Deskens hemsida. Ta gärna kontakt 
med oss om du funderar på att söka så kan 
vi vara till hjälp i ansökningsprocessen.

Automatisk biografdistribution
En ny utlysning har även kommit för auto-
matisk biografdistribution. Här har Sverige 
hållit sig framme bra tidigare år och i fjol 
fick svenska distributörer sammanlagt 
ungefär 800 000 euro att återinvestera i 
samproduktioner, minimum guarantees el-
ler marknadsföringskostnader av europeisk 
film. 

Nyheter för i år är att filmer från Tyskland, 
Spanien och Italien genererar något mer än 
filmer från Frankrike och England, för att 
uppmuntra distribution av film från dessa 
länder. Fortfarande genererar filmer från 
mindre länder ett ännu högre belopp. 

När det gäller återinvestering har en för-
ändring som berör de nordiska länderna 
införts. För investeringar i minimum gua-
rantees har fördelningen mellan de olika 
länderna förändrats och ser numer ut på 

följande sätt: Danmark 25% (tidigare 15%), 
Finland 9% (4%), Island 1% (1%), Norge 
30% (40%), Sverige 35% (40%). Detta 
innebär alltså att en svensk distributör kan 
tillgodoräkna sig 35% av kostnaderna av en 
minimum guarantee som täcker alla nord-
iska länder.

Sista ansökningsdatum för stödet är precis 
som tidigare år 30 april. 

Drömfabriksdags
Helgen 23-25 april arrangeras för fjärde 
gången Drömfabriken i Filmhuset av Are-
na, SFI. Arrangemanget vänder sig till alla 
som jobbar med film eller drömmer om att 
bli en del av filmbranschen. 

Även MEDIA Desken medverkar med 
programpunkten ”Utvecklas i Europa” där 
publiken får möjlighet att träffa tidigare 
deltagare på MEDIA finansierade vidareut-
bilningar. Seminariet hålls fredag den 23 kl 
12.oo. Under hela helgen hittar du material 
och information om programmet på film-
mässan som är ny för i år. 

Läser mer om programmet och anmäler 
dig gör du på www.sfi.se/arena

Utlysningar för stöd 2004

Stöd Utlysning Deadline
Utveckling 86/2003  31/5 
 
Selektiv biodistr. 92/2003 10/7  
  & 1/12 
Auto. biodistr. 08/2004 30/4
Video-distr. 94/2003 10/4
Tv-distr. 95/2003 16/6  
  & 3/11

Festivalnätverk 15/2004 19/4 
Festivaler 75/2003 3/5 
  festivaler  
  1/11-04 - 
  30/4-05
Marknadsföring ej publicerad

Pilotprojekt 14/2004 24/5



Manusutveckling

 

To be continued, Aquitaine, Frankrike i september 
En workshop för manusförfattare med manus i final draft-
stadiet. 10-12 projekt väljs ut till kursen, som är avgiftsfri. 
Manusen analyseras djupgående, med stöd av internationellt 
välkända filmmakare. Workshopen äger rum under en vecka, 
med en uppföljning två månader senare. 
Sista ansökningsdatum: 15 april
Mer info: isabelle.delmas@equinoxe.fr

Arista Story Editor Workshop, 
Ancona, Italien 29 maj-4 juni
Teori och praktik i manusredigeringsteknik blandas under 
denna sju dagar långa workshop. Film- och tv-producenter, 
manusförfattare och utvecklingsansvariga inbjuds att söka, 
gärna i team. 10 team med ett projekt i utveckling kan delta. 
Deltagaravgift är 2500 euro för frilansare och oberoende pro-
ducenter, 5000 euro för chefer, företagsledare. 
Sista ansökningsdatum: 16 april
www.aristotle.co.uk, arista@aristotle.co.uk

Sources 2, Honningsvåg, Norge 10-18 september
En intensiv manusutvecklingskurs för manusförfattare eller 
team med författare/producent/regissör som är i färd med 
utvecklingen av en långfilm eller kreativ dokumentär. Delta-
garavgift: 1800 euro per författare med projekt, 900 euro för 
varje ytterligare person som är knutet till projektet. 1000 euro 
för observatörer.
Sista ansökningsdatum: 1 juni
www.sources2.de, info@sources2.de

Management
French-German Masterclass, Paris och Ludwigsburg, 
oktober 2004-juni 2005
Denna Masterclass är en tio månader lång vidareutbildning 
för unga europeiska producenter (max 30 år). Efter att ha 
gått igenom utveckling, finansiering, produktion, distribution, 
PR och juridik, under ledning av några av de bästa yrkes-
verksamma filmskaparna i Europa, får deltagarna praktiska 
kunskaper i hur det går till på internationella filmmarknader. 
Detta sker genom besök på festivalerna i Berlin och Cannes. 
Deltagaravgift: 900 euro. 
Sista ansökningsdatum: 30 april
www.filmakademie.de, julie.meinken@filmakademie.de

Strategics- Film Marketing Workshop, Luxemburg, 17-
20 juni
Alla aspekter av marknadsföring under de olika stegen i 
filmproduktion gås igenom under denna workshop. Således 
behandlas kontakt med säljagenter och investerare, delta-
gande i marknader och festivaler, pressrelationer, pitchning 
med mera. Deltagaravgift: 1000 euro, 500 euro för ytterligare 
deltagare från samma bolag. 750 euro för dem som tidigare 
deltagit i någon av Strategics kurser.
Sista ansökningsdatum: 7 maj
www.startegics.lu, startegics@filmnet.lu

ECAFIC, Paris, Frankrike, 28 juni-23 juli
Kursen riktar sig till personer med en akademisk examen i 
ekonomi, marknadsföring, kommunikation eller film. Dess-
utom kan producenter, distributörer och säljagenter söka. 
Kursen behandlar finansiering, marknadsföring och distribu-
tion inom den audiovisuella industrin. I slutet av kursen får 
deltagarna genomgå ett muntligt och skriftligt prov, och för-
hoppningsvis erhålla ett certifikat från Sorbonne. 
Sista ansökningsdatum: 24 maj
www.ina.fr, avinuela@ina.fr

Cartoon Finance, Cardiff, Wales 25-26 juni 
En av Cartoons Masterkurser, som behandlar finansiering 
och distribution av animerade tv-serier. I kursinnehållet ingår 
bland annat hur man förhandlar med tv-kanaler, allt om rätt-
tigheter och en alternativ distributionspolicy. Deltagaravgift: 
400 euro.
Sista ansökningsdatum: 14 juni. 
www.cartoon-media.be, info@cartoon.skynet.be

Eurodoc Production, september/december 
samt i mars 2005
En kurs för oberoende producenter med projekt med inter-
nationell potential. Projektet ska vara i utvecklingsfasen och 
behandlas i tre omgångar, med syfte att förbättra deltagarnas 
kunskaper i management och utveckling. Kursen avslutas 
med en pitchningsomgång där deltagarna får träffa europe-
iska beslutsfattare inom dokumentärfilmssektorn. Deltagarav-
gift: 2000 euro. 
Sista ansökningsdatum: 30 juni
www.eurodoc.asso.fr, eurodoc@wanadoo.fr

K U R S E R  &  S E M I N A R I E R

Minipilots i Stockholm 3-4 juni
Har du ett manus för tv under utveckling? Ta tillfället i 
akt i början av juni när Pilots besöker Stockholm! 

Under två dagar erbjuds dels en föreläsning om ma-
nusskrivande för tv där man bland annat tar upp frågor 
om genre, format, pitchning etc, dels kommer tio pro-
jekt att väljas ut för individuell handledning. De exper-
ter som kommer har lång erfarenhet av manusbearbet-
ning för tv och den längre kursen som ges vid tre olika 
tillfällen årligen i Sitges i Spanien har gott renommé. 

Projekt från olika genrer är välkomna, sit-coms, deck-
are, drama och handledningen är individuell och utgår 
från var i utvecklingsprocessen projektet befinner sig. 
Workshopen anordnas i samarbete med Film Stock-
holm och kostar 100 euro per projekt, föreläsningen är 
kostnadsfri. Sista ansökningsdatum 17 maj. Kontakta 
Desken för ytterligare information och ansöknings-
handlingar.  
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ACE, start i november
ACE är en kurs som spänner över tolv månader och som 
hjälper oberoende producenter att utveckla ett långfilmspro-
jekt. En inledande workshop av en sjudagars-workshop i de-
cember. Uppföljning äger rum i mars och/eller i juni samt i 
november 2005. I kursen ingår fallstudier, en serie analyser av 
den internationella marknaden och finsieringskällor. Urvals-
intervjuer sker i oktober i Paris och London. Deltagaravgift: 
5000 euro
Sista ansökningsdatum: Från och med maj till 1 juli.
www.ace-producers.com

Nya teknologier
New Media Authoring and Production: iTV and Mobile 
Technologies (ITAP). Lisabon, första träff  i maj.
Utveckling av interaktiv tv eller mobilbaserade projekt riktade 
till en ung publik. De två bästa projekten får en pilot produ-
cerad, och presenteras under den avslutande pitchingsessio-
nen. De multimdieteknologier som används är: AVID post-
produktionteknologi och sonic DVD authoring tools. Fem 
moduler à fura dagar under nio månader. Även arbete mellan 
träffarna. Deltagaravgift: 1 550 inklusive resor och uppehälle. 
Sista ansökningsdag: 20 april. 
www.ulusofona.pt; sandra.rocha@ulusofona.pt

Sagas Writing Interactive fiction, 
München, Tyskland, 23-29 juli
En kurs för manusförfattare och andra yrkesverksamma 
inom multimedia. Kursen behandlar manusförfattande för 
interaktiva medier på den mest fundamentala och kreativa 
nivån; utvecklingsstadiet, dvs hur man tillvaratar idéer och 
organiserar dem till fungerande interaktiva koncept. Deltagar-
avgift: 400 euro för frilansare, 1600 euro för anställda. Sista 
ansökningsdatum: 4 juni
www.sagas.de, sagas@sagas.de

Nytt stipendium för animatörer
Cartoon, the European Association of  Animation Film, 
erbjuder ett antal stipendier till unga yrkesverksamma ani-
matörer. Stipendierna gäller för kurser som ges inom sam-
arbetsorganisationen ETNA, The European Network for 
Animation. Ett flertal skolor i olika länder samarbetar inom 
ETNA, vilka dessa är finns att läsa om på Cartoons hemsida; 
www.cartoon-media.be
 
Läs mer om Cartoon, ETNA och stipendiemöjligheter på 
Cartoons hemsida och kontakta Valérie Magis, ETNA & Car-
toon Masters assistent, tel: + 32 2 242 93 53 
mail: valerie.magis@cartoon.skynet.be

INPUT2004, 23-28 maj, Barcelona
Marknad för oberoende producenter och public-service ka-
naler. För program och registrering se www.input2004.org

Cannes Film Festival, 12-23 maj, Cannes
För 57: e gången blir det festival i Cannes, också med mark-

naden Cannes Market. Via MEDIA-stödda organisationen 
The Marketplace går det att registrera sig till ett reducerat 
pris. Mer information om priser och vad som ingår finns 
på www.marketplace-events.com. Läs mer om festivalen på 
www.festival-cannes.fr

Desken finns på plats 14-19 maj. För program och informa-
tion om möjligheter att komma i kontakt med programmets 
internationella medarbetare besök vår hemsida längre fram.

Sunny Side of  the Doc, 19-22 juni, Marseille, Frankrike
Internationell marknad för dokumentärfilm. Nordiska filmare 
kan registrera sig via Filmkontakt Nord, www.filmkontakt.dk 
via länken Nordic Producer’s Stands at international markets. 
Läs mer på www.sunnysideofthedoc.com

Galway Film Fair, 6-11 juli, Wales
En marknad som ordnas under den årliga festivalen Galway 
Film Fleadh. 
Sista ansökningsdatum för att anmäla film: 9 april.
Läs mer: www.galwayfilmfleadh.com 

Cartoon Forum Galicia
Den 22-25 september arrangerar Cartoon ett samproduk-
tionsforum för animerade tv-projekt med en minimumlängd 
på 26 minuter. Sista ansökningsdatum för att delta i forumet 
är den 29 april. Läs mer på Cartoons hemsida: www.cartoon-
media.be eller kontakta Desken för ansökningshandlingar.

Cork Film Festival tar emot filmer nu!
Filmmakare från hela världen inbjuds nu att skicka in sina fil-
mer till filmfestivalen i irländska Cork. Den 49: e upplagan av 
festivalen äger rum den 10-17 oktober 2004, och deadline för 
att skicka in film är den 2 juli. Alla former av filmproduktion 
välkomnas; animation, experimentell film, studentarbeten och 
digitala verk i kategorierna feature, dokumentär och kortfilm. 
Festivalen rymmer också en tävlingssektion för kortfilm. Mer 
information samt ansökningshandlingar finns på festivalens 
hemsida: www.corkfilmfest.org

WIFT(Women in Film and Television) 
Nu har Women in Film and Television Sverige satt igång sin 
verksamhet! Efter den välbesökta invigningen som hölls tidi-
gare i år i anslutning till Göteborgs Filmfestival med interna-
tionella gäster, filmvisning och mingel, har turen nu kommit 
till Stockholm och Malmö.

STOCKHOLM KICK OFF SÖNDAG 18 april 
MALMÖ KICK OFF MÅNDAG 19 april

WIFT Sverige är en nystartad, politiskt obunden, ideell för-
ening med syfte att synliggöra och stärka yrkesverksamma 
kvinnor i alla funktioner inom film, TV och annan rörlig bild, 
bl.a. genom att
-skapa nätverk, nationellt och internationellt
-skapa mötesplatser för medlemmar
-förse medlemmar med information
-stötta medlemmar i deras professionella karriärer

Läs mer om evenemang och 
organisationen på www.wift.se.

M A R K N A D E R  &  
F E S T I VA L E R
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Eurimages
Styrelsen för Eurimages beslutade på sitt senaste möte att ge 
stöd till 11 nya långfilmer. Den totala stödsumman blev 3 365 
000 euro. Inga svenska samproduktioner fanns med bland de 
utvalda filmerna denna gång. Däremot fick den schweiziska 
distributören Trächslin Film stöd för 
distribution av Ulf  Malmros film Bäst 
i Sverige. Nästa gång Eurimages sty-
relse sammanträder är den 19-21 april. 

Sista ansökningsdatum  Behandlingsdatum
3 maj   28 - 30 juni
26 augusti  4 - 6 oktober
15 oktober  29 november - 1 december

Observera att första inspelningsdag måste ligga efter den 
sista dagen för mötet då ansökan behandlas. Ansöknings-
handlingar och information om växelkurser och annat finns 
på  www.coe.int/T/E/Cultural_Co-operation/Eurimages/ 

Fortbildningsstöd 2004
Under 2004 kommer samma deadlines för fortbildnings-
stöd att gälla som tidigare år, dvs 1 juni, 1 september och 1 
december. Endast undantagsvis behandlas ansökningar mel-
lan deadlines. Den som planerar att söka sig till någon av de 
MEDIA-stödda vidareutbildningarna under rubriken Kurser 
& seminarier kan ofta erhålla SFI:s fortbildningsstipendium. 
Ta gärna kontakt med fortbildningskonsulenten i god tid om 
detta! Information på www.sfi.se/fortbildning

Ny fortbildningskonsulent från 1 april är Olga Belonoschkin 
som närmast kommer från Dramatiska Institutet där hon va-
rit projektledare för fort- och vidareutbildning. 

North by Northwest har valt ut deltagarna till 2004 års upp-
laga av programmets internationella vidareutbildningar för 
manusutveckling. Antalet sökande var högre än någonsin un-
der programmets åtta år långa historia. 16 projekt/författare 
väljs ut till kursen Classics och lika många till kursen Kids 
Stories. Dessutom väljs totalt 16 stycken så kallade trainee 
script editors ut till kursen Seven Samurai. Svenska deltagare 
är i år Gila Bergqvist-Ulfung (Script editor på Classics), Mo-
hammad Ghamari med manuset ”In a Shadow of  a Tango” 
(Kids Stories) och Susanne Marco & Susan Taslimi med ma-
nuset ”Paper Flowers” (Kids Stories). North by Northwest 
administreras av Danska Filminstitutet. Svenska Filminstitutet 
är partner, liksom övrita nordiska filminstitut. 

Antagna till EAVE i år är Per Janerus, Per Janerus Filmpro-
duktion med filmen Noras pärla, Anna Knochenhauer, Mem-
fis Film, Anna Pettersson, Cine-Qua-Non AB, Birgitte Rye 

med dokumentären Pinhole, Judith Toth, Nonstop Sales AB 
och Anna Wallmark, Sweetwater AB.

Europeiska filmkommissioner organiserar sig
Under kort tid har ett stort antal filmkommissioner etablerat 
sig på många håll i Europa. Ett nätverk på europeisk basis 
har skapats för att tillvarata deras intressen och öka bety-
delsen på en internationell nivå. I slutet av förra året möttes 
ett stort antal europeiska kommissionärer i Malaga för att 
diskutera möjliga vägar till samarbete under konferensen 
”First European Encounter on Film Commissions”. Mötets 
viktigaste slutsatser blev att kommissionärer och andra in-
tresserade ska verka för utökat samarbete, bland annat i kol-
laboration med AFCI, Association of  Film Commissioners 
International. Ett mål är att stärka de europeiska filmkom-
missionärernas roll inom EU:s organisationer för den audio-
visuella industrin. Detta ska diskuteras vidare i oktober under 
konferensen ”First European Convention of  Film Commis-
sions”. Mer information kan fås från den spanska filmkom-
missionen; mfc@andaluciadigital.es 

Vad hände i Berlin?
Den tyska MEDIA Desken erbjöd som vanligt möjligheten 
att husera i deras monter. Malmöbolaget Solid Entertainment 
som under 2003 erhållit utvecklingsstöd för sitt fiktionspro-
jekt Frostbite antog erbjudandet och kunde under festivalen 
utnyttja montern för möten, distribution av produktions-
information och service från receptionen. Här fanns även 
representanter från MEDIA-programmet och Technical As-
sistance Office på plats och många svenska bolag som fanns 
på plats som antingen har, eller funderar på att söka stöd från 
programmet, tog tillfället i akt att träffa dessa.

European Pitch Point hade precis som i fjol svenskintresse.  
Alexandra-Therese Keinings ”Andarum” var ett av de manus 
som valts ut. Projektet, som även ska regisseras av Keining, 
är ett familjedrama och är knutet till produktionsbolaget Tre 
Vänner, producent Martin Persson.

Årets svenska Shooting Star var Andreas Wilson, stjärnskot-
tet från Mikael Håfströms oscarnominerade ”Ondskan”.

Grattis!
Vi vill passa på att gratulera några jubilarer, Filmpool Jämt-
land som nyligen firade tioårsjubileum med bland annat 
information om MEDIA-programmet och Stockholms 
filmfestival Junior som gick av stapeln för femte gången 28 
mars till 4 april. 
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