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info
Nyheter från EU

MEDIA 2007
Med en föreslagen budget på 1 055 mil-
joner euro (vilket kan jämföras med 513 
miljoner för MEDIA Plus och MEDIA 
Training 2001-2006) under perioden 2007-
2013 uttrycker MEDIA 2007 (en sam-
manslagning av MEDIA Plus och MEDIA 
Training) EU:s starka engagemang för den 
audiovisuella sektorn. Det är en bekräftelse 
på denna sektors viktiga roll i byggandet 
av en gemensam europeisk identitet. EU-
åtgärderna kommer att röra förproduktion 
(t.ex. genom att stödja utbildningar eller 
genom att underlätta finansiering av ut-
vecklingsfasen för små och medelstora pro-
duktionsbolag) och efterproduktion (stöd 
till distribution av audiovisuella verk).

Under hösten kommer det att finnas en 
arbetsgrupp för det framtida programmet 
MEDIA 2007. Är du intresserad av att vara 
med, eller har du synpunkter du vill fram-
föra? Ta kontakt med oss på Desken!

Reding kvar som kommissionär
Den 12 augusti redovisades den nya kom-
missionen som tillträder i november. Vi-
vane Reding kommer i fortsättningen att 
ansvara för frågor inom generaldirektoratet 
för Informationssamhället, men behåller 
MEDIA-programmet och audiovisuella 
sektorn från sitt tidigare ansvarsområde 
kultur och utbildning.

Nya och gamla utlysningar
DVD och videostöd

Resultaten för det nya stödet till distribu-
tion av dvd och video dröjer, men det är 
sagt att de ska komma i oktober. Senare 
i höst kommer även en ny utlysning för 
detta stöd. 

Expert i databas?
Kommissionen har publicerat en inbjudan 
till intresseanmälan för att upprätta en 
databas med oberoende experter som 
kan hjälpa kommissionens avdelningar kan hjälpa kommissionens avdelningar 

med arbete i samband med programmen 
MEDIA Plus och MEDIA Training. Viss 
ersättning utgår. Kontakta Desken om du 
vill veta mer. 

Glädjande resultat!
Nya MEDIA Plus-resultat för 2004 visar 
att Sverige fortsätter att hålla sig väl fram-
me. Inom ramen för tv-distribution har 
Svensk Filmindustri, för animationspro-
jektet The Roofters och Charon film, för 
dokumentären The Planet, fått sammanlagt 
787 000 euro. 

Selektivt stöd till biografdistribution: Atlan-
tic Film (för tyska Gegen Die Wand/Head 
on), NonStop Entertainment (för irländska 
Goldfish Memory, spanska La Gran Aven-
tura de Mortadelo y Filemon och franska 
La Prophetie des Grenouilles),  Novem-
berfilm (för österrikiske Struggle), Noble 
Entertainment (för spanska Te Doy Mis 
Ojos) och SF (för brittiska Ted and Sylvia) 
får sammanlagt 141 000 euro. 

Dessutom har distributörer från Österrike, 
Danmark, Tyskland, Estland, Italien, Lett-
land, Litauen, Polen och Portugal gått sam-
man och fått 255 000 euro tillsammans för 
att distribuera Mikael Håfströms Ondskan.

bild från Ondskan
Stöd till pilot projekt har delats ut för 
tredje gången och det blev också tredje 
gången gillt för Bonniers bredbandsportal 
SF Anytime att erhålla stöd på 500 000 
euro. Av de sex utvalda projekten var ytter-
ligare ett svenskt; MPS Broadbands projekt 
MyChannel fick 277 200 euro.

Resultaten från första omgången utveck-
lingsstöd blev försenade, vilket kan vara 
bra att ha i åtanke för dem som sökt till 
utlysningens andra deadline, det är med 
andra ord inte säkert att resultaten kommer  
i oktober som tidigare angivits. 

Beskedet som kom var dock glädjande, 
många svenska bolag fick det stöd de sökt:

Bolag   Belopp
Slate Funding  
AB Svensk Filmindustri 150 000
Göteborgsdramat 100 000
Jarowskij Sverige AB 150 000

Enskilt projekt 
Living Content    30 000
Bräderna Märks     15 000
Aristoteles   30 000
Götafilm    40 000
Atmo     40 000
Totalt utvecklingsstöd 555 000

Stort grattis säger vi på MEDIA Desken!

Personalnytt
Ulrika Nisell är tillbaka på Desken ef-
ter sin föräldraledighet. Hon nås pre-
cis som tidigare på 08 665 12 07 eller 
ulrika.nisell@sfi.se

Utlysningar för stöd 2004

Stöd Utlysning Deadline
Selektiv biodistr. 92/2003 1/12 
Tv-distr. 95/2003 3/11
Video DVD prel. okt
 
Marknadsföring ej publicerad
Sales Agents 42/2004 17/9
Festivaler i  46/2004 24/9
tredjeland

Utveckling prel. okt
(enskilt proj. 
och Slate Funding)



Manusutveckling
Arista Story Editor Workshop
Ancona, Italien 13-19 november
Under sju dagar varvas teori och praktik i manusredige-
ringsteknik. Film- och tv-producenter, manusförfattare 
och utvecklingsansvariga inbjuds att söka, gärna i team. 10 
team med ett projekt i utveckling kan delta. Sista ansök-
ningsdatum: 1 oktober. www.aristadevelopment..com, 
arista@aristotle.co.uk

Pilots
Sitges, Spanien, 24-30 oktober 
Workshop för manusförfattare, gärna i team med producent Workshop för manusförfattare, gärna i team med producent 
och dramaturg. Här behandlas tv-projekt i olika genrer: serier 
och miniserier, sit-coms, filmer, animation och interaktiva 
projekt. Söka gör man med allt från en idé på två sidor till ett 
första manusutkast. Pilots har inte något bestämd sista ansök-
ningsdatum utan tar emot ansökningar löpande, men ansökan 
bör vara inne omkring 2 oktober.
www.pilotsworkshops.com, info@pilotsworkshops.com

North by Northwest
Med start under våren ges fram till hösten tre veckolånga 
workshops med uppföljning för manusförfattare och drama-
turger. Kurserna har tre olika inriktningar: Classic – spelfilm 
och drama, Kids Stories – barn och ungdomsprogram, Seven 
Samurai - ett särskilt initiativ för författare, dramaturger, ma-
nusredaktörer och lärare vid filmskolor. Sista ansöknings-
datum: 21 oktober. www.n-nw.dk, info@n-nw.dk

ARCHIDOCARCHIDOC
Paris, 6-10 december
La Femis ger denna kurs som ska resultera i bättre kunskaper 
om arkivmaterial och hur dokumentärfilmare bäst utnyttjar 
detta i sina projekt. Det finns plats för 10 deltagare, doku-
mentärfilmare i färd att utveckla eller producera ett historiskt 
projekt. Deltagaravgift: 1500 euro. Sista ansökningsdatum: 
29 oktober. www.femis.fr, femis@femis.fr

Management
3rd Vertical Plus Think Tank: Audience
Leipzig, 21-24 October 
På ett slott utanför Leipzig samlas deltagarna under en lång-
helg för att studera ämnet publiken. Diskussioner varvas med 
fallstudier och föreläsningar. Frågor som tas upp är “Vad vet 
vi om publiken”, “Vet vi hur vi ska nå dem”, “Vad behö-vi om publiken”, “Vet vi hur vi ska nå dem”, “Vad behö-
ver vi veta”. Priset 300 euro inkluderar kost och logi. ver vi veta”. Priset 300 euro inkluderar kost och logi. Sista 
ansökningsdatum: 1 oktober. www.vertical-strategy.com, 
info@vertical-strategy.com

Essential Legal Framework - European Co-production: 
Legal and Financial Aspects
Mallorca, 3-7 november 
En kurs för yrkesverksamma, främst producenter, för att få 
överblick över rättigheter och juridiska kunskaper inom film- 
och tv-industrin i EU:s medlemsländer. Samproduktioner 
mellan EU:s medlemsländer brottas med många komplexa 
juridiska och ekonomiska strukturer. Producenter måste 

skydda sina produktioner och vara uppmärksamma på att de 
får största möjliga finansiella uppbackning. Ekonomin för tre 
aktuella stora europeiska samproduktioner kommer att analy-
seras. Sista ansökningsdatum: 1 oktober.
www.epi-medieinstitut.de, peters@epi-medieninstitut.de

Discovery Campus Masterschool 2005
En utbildning på tio månader för dokumentärfilmare. Under 
fyra workshops får 15 deltagare möjlighet att utveckla sina 
projekt. Den avslutande workhopen avslutas med pitchning.   
Sista ansökningsdatum: 4 oktober.
www.discovery-campus.de, info@discovery-campus.de

Discovery Campus Screening 2004
Leipzig, 21-22 oktober
Under Leipzig International Film Festival för dokumentär 
och animation visar regissörer och producenter sina verk och 
berättar om hur de har utvecklats, eventuella samproduktio-
ner har skapats och hur distributionen har gått till.
Sista ansökningsdatum: 10 oktober.
www.discovery-campus.de, info@discovery-campus.de

Cartoon Master: Cartoon Feature
München, 21-23 oktober 
En tredagarskurs om finansiering av europeisk animerad 
långfilm, juridiska och ekonomiska aspekter av samproduk-
tion och distribution, internationell försäljning, hur hanterar 
man piratkopiering samt produktionsprocessen för japansk 
animerad film. Sista ansökningsdatum: 11 oktober. 
www.cartoon-media.be 

Television Business School - Animation
Lübeck, 10-13 november
Deltagarna får hjälp att utveckla sina animationsprojekt. Un-
der guidning av erfarna tv-producenter från olika delar av 
Europa får deltagarna kunskaper om de ofta komplexa vägar-
na till finansiering av projekt. Pitchning, upplägg för finansie-
ringsplan och information om distributions- och försäljnings-
processen ingår. Sista ansökningsdatum: 18 oktober. 
www.mediaschool.org, tvbs@mediaschool.org  tvbs@mediaschool.org  tvbs@mediaschool.org

Film Business School
Ronda, Spanien, 24-27 november
Yrkesverksamma delar med sig av sina kunskaper i denna 
kurs där man tar upp finansiering, juridiska strukturer, sam-
produktion och pitchning. Betoning ligger på att utarbeta en 
finansieringsplan till ett pågående projekt.
Sista ansökningsdatum: 25 oktober.
www.mediaschool.org, fbs@mediaschool.org

Uppsala Internationella Kortfilmfestival, 18-24 oktober
Under sju dagar ställs kortfilmen i centrum vid filmvisningar, 
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diskussioner och möten mellan festivalbesökare. Mer än 200 
kortfilmer från hela världen kommer att visas under festi-
valveckan. MEDIA Desken finns på plats lördagen den 18 
oktober och håller ett seminarium om MEDIAs utbildnins-
möjligheter. Läs mer på www.shortfilmfestival.com. Mer om 
seminariet kommer du att hitta på Deskens hemsida. 

Docs Barcelona, 4-6 november
Dokumentärfilmsfestival och marknad i Terrassa utanför 
Barcelona. Produktionsbolag får chansen att visa upp sina 
dokumentärprojekt för ett stort antal tv-kanaler från hela Eu-
ropa. Strax innan festivalen startar hålls en två-dagars work-
shop för dem som inte har bidrag med i festivalen. Fokus i 
år ligger på “Music and Documentaries”. Deadline för att 
anmäla projekt till pitchning är 1 oktober. 
Läs mer på www.docsbarcelona.com

Nordische Filmtage i Lübeck, 4-7 november
För 46:e gången firas nordisk film i Lübeck. Den tyska 
MEDIA Desken kommer att ordna ett möte för nordiska/
baltiska samproduktioner. Kontakta Desken för inbjudan. 
Läs mer om filmdagarna på www.filmtage.luebeck.de

m:dox Malmö dokumentärfilmträff  5-7 nov 2004 
Malmö är värdstad för Nordisk Panorama vart femte år 
tillsammans med Film i Skåne. Film i Skåne tar nu initiativ 
till en dokumentärfilmsträff  5-7 november 2004. I regionen 
finns flera etablerade dokumentärfilmare och Film i Skåne 
vill nu erbjuda en nationell samlingspunkt för möte, samtal, 
erfarenhetsutbyte och filmvisningar. Arrangemanget har 
hämtat inspiration från danska ”Branscheträffen” som EDN 
(European Documentary Network) genomför varje år. På m:
dox presenterar EDN, Filmkontakt Nord och Svenska Film-
institutet seminarier för aktuell dokumentärfilmsdebatt. I Kö-
penhamn pågår parallellt cph:dox, vilket ger möjlighet att visa 
ett par filmer ur deras tävlingsprogram. God mat och dryck 
hör till och på lördag den 6 november hålls en fest! 

Deltagaravgift: 250 kr. Hotell Clarion, festivalhotell för 
Nordisk Panorama i Malmö 2004, erbjuder specialpris: 
600/700 kr natten enkel/dubbelrum fredag – måndag. An-
mälan före 29 oktober till: Lisa Nyed på 040 300296 eller 
lisa.nyed@filmiskane.se

TEMPO Dokumentärfestival, 11-14 november
Fyra dagar med film, radio, foto, seminarier och fest! Festiva-
len arrangeras för femte gången med ett 80-tal svenska och 
internationella dokumentärer och håller till på Zita och Fin-
landsinstitutet. Regionala dokumentärer tävlar om stipendiet 
Sthlm.Doc på 10 000 kronor. Festivalen uppmärksammar 
också Pirjo Honkasalo och visar hennes senaste fi lm ”Three 
Rooms of  Melancholia” om tjetjenska och ryska barn. Dess-
utom visas ett retrospektiv över hennes prisbelönta doku-
mentärer, som avslutas med ett seminarium. 

Totalt anordnas sju seminarier, bland annat om mediemakt 
och dokumentären i Mellanöstern, Zentropas Dogumentary-
konceptet och dokumentärens roll i USA:s presidentval. På 
fars dag blir det mansseminarium och fi lm och radio om 
pappor. Torsdag den 11 november är branschdag, med bland 
annat seminarier om producentrollen för dokumentärfilm 
i Norden och alternativa distributionsformer. Läs mer på 

www.tempofestival.nu

Forum - Amsterdam, 22-24 november
Europas största samfinansieringsforum för dokumentärfilm 
som vanligt i samband med den internationella dokumentär-
filmfestivalen IDFA (18-28 november). Ansökningstiden för 
projekt har gått ut, men ett begränsat antal observatörer kan 
delta. Här är sista dag för anmälan 15 oktober. För uppgifter 
om avgifter, krav för deltagande och andra bestämmelser se 
www.theforum.nl och www.idfa.nl

Berlinale Talent Campus, 12-17 februari 2005
Den tredje Talent Campus äger rum under filmfestivalen i 
Berlin. Unga talanger får möta yrkesverksamma från olika 
kulturer och generationer. Under sex dagar får deltagarna 
möjlighet att lära sig mer om viktiga delar av filmproduktion, 
den senaste tekniken, kreativitet, trender, nya marknader.  
Sista ansökningsdatum: 15 oktober. 
Läs mer på www.berlinale-talentcampus.de

Talent Campus - en succé 
Talent Campus har spritt sitt koncept över hela världen. 
Under Osian’s Cinefan Film Festival i New Delhi i juli fick 
50 unga filmtalanger från Indien och Sri Lanka möjlighet att 
vidareutbilda sig. I oktober är det återigen dags för Ryssland 
och Ukraina som för andra gången ordnar Molodist Talent 
Campus i Kiev. Sithengi Film & TV Market i Kapstaden i 
Sydafrika arrangerar ett Talent Campus i november. År 2005 
är Talent Campus planerade för Filmfestivalen i Pusan, Syd-
korea och Buenos Aires i Argentina. 

Nordic Game Potential 2004
Norden får nu ett forum för datorspelindustrin, i en konfe-
rens om de nordiska ländernas potential för datorspel och 
datorspelens potential för de nordiska länderna.

Nordiska Ministerrådet arrangerar den 25-26 november 
Nordic Game Potential i Malmö för alla som professionellt 
arbetar med datorspel. Bland föredragshållarna och semina-
rieledarna märks bland andra Annika Waern, SICS, Christian 
Fonnesbech, Congin, Martin Walfisz, Massive Entertainment 
och ASGD, Patrick Söderlund, Digital Illusions och Peter Le-
vin, PAN Vision och MDTS.

Det blir redogörelser för och diskussion kring industrins 
storlek och kritiska resurser för fortsatt tillväxt och utveck-
ling, även i ett europeiskt och internationellt perspektiv. 
Nordiska framgångsfall presenteras och analyseras. En över-
blick ges av nordisk spelforskning och dess position i ett 
internationellt perspektiv, och av högskoleutbildning inom 
spelutveckling och samarbeten mellan utbildning/forskning 
och industri i Norden. Erfarenheter och resultat av olika of-
fentliga nordiska projekt inom datorspel presenteras.

På http://nordicgame.net kan du läsa mer och inom kort 
även registrera dig. Före den 15 oktober 
kostar registreringen 1195 kr, efter detta 
1800 kr. Medlemmar i vissa branschor-
ganisationer erhåller en rabatt på 400 kr. 
Avgiften inkluderar två luncher, kaffe, 
frukt och spelutvecklarmiddagen.



Eurimages
Styrelsen för Eurimages beslutade på sitt senaste möte att ge 
stöd till 12 nya långfilmer. Den totala 
stödsumman blev 4 645 000 euro. Inga 
svenska samproduktioner fanns med 
bland de utvalda filmerna denna gång.  
Nästa gång Eurimages styrelse sam-
manträder är 4-6 oktober. 

Sista ansökningsdatum  Behandlingsdatum
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 fortbildningsstöd 
att gälla som tidigare år, dvs den som är kvar är 1 december. 
Endast undantagsvis behandlas ansökningar mellan deadlines. 
Den som planerar att söka sig till någon av de MEDIA-stöd-
da vidareutbildningarna under rubriken Kurser & seminarier 
kan ofta erhålla SFI:s fortbildningsstipendium. Ta gärna kon-
takt med fortbildningskonsulenten i god tid om detta! Infor-
mation på www.sfi.se/fortbildning

Kortfilmstävling!
För att människor ska lära känna och förstå varandra krävs 
det att vi kommunicerar med varandra. Med detta som tema 
anordnar organisationen EuromedCafe, med stöd av kom-
missionen en kortfilmstävling på temat Interkulturell dialog. 

Fem priser på 2000 euro delas ut för synopsis på temat och 
deadline är den 4 oktober. Prissumman ska sedan användas 
till att producera filmen, vilket ska vara gjort till den 15 de-
cember. Dessutom delas 25 priser på vardera 560 euro ut 
till redan färdiga filmer på temat. Deadline för detta är 30 
november. 

Läs mer om tävlingen på www.euromedcafe.org

Du vet väl att MEDIA Desken skickar ut spe-
cialriktade nyhetsbrev till dokumentärfilmare, 
manusförfattare, animatörer etc. Hör av dig 

om du vill vara med på våra sändlistor!

Boktips
Europarådet tipsar om nya titlar för den som är intresserad 
av medieutvecklingen inom EU.

• Guarding the watchdog-the Council of  Europe and 
the media av Kayhan Karaca. En tillbakablick på 
Europarådets policy-arbete inom medieområdet, 
från 50-talet fram till idag. Tar även upp utma-
ningarna som finns idag; yttrandefrihet kontra den 
globala terrorismen, journalister i konfliktsituationer 
och faror med den ökande mediekoncentrationen.

• IRIS plus collection: Going Horizontal av European 
Audiovisual Observatory. Inom mediejuridiken dy-
ket termen “horizontal regulation” upp allt oftare. 
Men vad står det för egentligen, och vad innebär 
det? I denna IRIS-upplaga behandlas ämnet ur fem 
synvinklar.

• Co-regulation of  the Media in Europe av European 
Audiovisual Observatory. Hur ser det gemensamma 
regelverket ut inom mediesektorn i Europa? Vem 
bestämmer om hur det utformas och är det bra eller 
dåligt utformat? Boken tar upp dessa frågor samt 
vilka fördelar och nackdelar ett gemensamt regel-
verk kan ha.

Mer information om böckerna finns på: http://book.coe.int

The EDCF Guide to Digital Cinema Production
Lasse Svanberg, som för övrigt var Sveriges första MEDIA-
programskoordinator, är redaktör för boken 
The EDCF Guide to Digital Cinema Pro-
duction som är en introduktion till en digi-
tal filmproduktion, från början till slut med 
fokus på HD. 

Boken innehåller bland annat undersök-
ningar av teknik, både bild och ljud, proble-
men med att hitta standarder för digital bio 
och fallstudier av ett flertal produktioner, 
bland annat Bergmans Saraband. 

Läs mer och beställ boken på www.focalpress.com 

www.makingofeuropa.net
Europanet har funnits sedan 2002 och arbetar för att erbjuda 
europeiska filmer marknadsföring redan i produktionsledet.  
Ett verktyg i detta arbete är siten MakingOf. Här hittar man 
intervjuer med regissör, producent, skådespelare och andra 
nyckelpersoner och får även en försmak på miljöer där filmen 
spelas in. 
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